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§ 339

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottet

2016-11-07 § 85-87

Upphandlingsutskottets protokoll

2016-11-02 § 32-35
2016-11-07 § 36

Personalutskottets protokoll

2016-10-31 § 83

Välfärdsutskottets protokoll

2016-10-19 § 27-32

Vid sammanträdet:
Efter sammanträdes inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 09.30.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 340

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2016-11-07 § 85-87

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign
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§ 341

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2016
Ks/2016:401 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-01
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2016-11-07 § 92
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott
för verksamhetsåret 2016 godkänns:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under
föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Därutöver
ska eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som
koncernbidrag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott.
• Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital per 2015-12-31. Slutligt
belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2016.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten, dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
• Från Rosenlunds Fastighets AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på
tillskjutet kapital. Dessutom skall eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bolaget i form av
aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets
AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Grenna International
Campus AB samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna
utdelning.
• Till Destination Jönköping AB, Jönköping Airport AB samt
Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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− Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de
intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till
utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott
för verksamhetsåret 2016 godkänns:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under
föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Därutöver
ska eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som
koncernbidrag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott.
• Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital per 2015-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2016.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten, dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
• Från Rosenlunds Fastighets AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på
tillskjutet kapital. Dessutom skall eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bolaget i form av
aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets
AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Grenna International
Campus AB samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna
utdelning.
• Till Destination Jönköping AB, Jönköping Airport AB samt
Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
− Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de
intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till
utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2017.

Justerandes sign
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§ 342

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2017
Ks/2016:419 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2016-11-11 § 151 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med information
om tid och plats, valda delar ur ärendeförteckningen samt med hänvisning till kommunens hemsida för fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten och Jönköping NU.
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig
ärendeförteckning ska ske på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Protokoll, kommunfullmäktiges presidium, 2016-11-11 § 151
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker kommunfullmäktiges
presidiums förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med information
om tid och plats, valda delar ur ärendeförteckningen samt med hänvisning till kommunens hemsida för fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten och Jönköping NU.
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig
ärendeförteckning ska ske på kommunens hemsida.

Justerandes sign
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§ 343

Motion om utbildning i java-programmering
Ks/2016:215 005
Sammanfattning
Mats Rappe (MP) anför i motion 2016-04-15 att det mest spridda programmeringsspråket som användas på många företag i kommunen samt på de statliga
verken är Java, men att det tyvärr inte finns någon aktör i kommunen som erbjuder utbildning i Java-programmering. Mot denna bakgrund förslår
motionären följande:
− Kommunen ser till att det skapas en lokal utbildning i Javaprogrammering.
Kommunfullmäktige har 2016-04-27 § 97 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2016-04-15
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-10-17 § 111 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 344

Motion om den obligatoriska simundervisningen i skolan
Ks/2016:286 600
Sammanfattning
Mikael Rydberg (S) och Anna Carlsson (S) anför i motion inkommen
2016-06-21 att den obligatoriska simundervisningen i Jönköpings kommun bör
ses över med tanke på nationella rapporter om drunkningstillbud och tillbud
som varit kopplade till simkunnighet. Mot denna bakgrund yrkar motionärerna
följande:
− Att formerna för den obligatoriska simundervisningen i årskurs 2 ses
över och anpassas för att öka antalet elever som är simkunniga efter
undervisningen.
Kommunfullmäktige har 2016-06-22 § 152 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2016-06-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18 § 91 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-11-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för inhämtande av
synpunkter från kultur- och fritidsnämnden.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Mona Forsbergs
(S) förslag om återremiss.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respektive om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
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
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen avslås.
Reservation
S- och MP-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 345

Yttrande över betänkandet "Färre i häkte och minskad isolering"
(SOU 2016:52)
Ks/2016:338 700
Sammanfattning
Justitiedepartementet har inbjudit bl.a. Jönköpings kommun att lämna synpunkter på betänkandet ”Färre i häkte och minskad isolering” (SOU 2016:52).
Justitiedepartementet önskar kommunens svar senast 2016-11-30.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2016-08-29
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 228 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 Justitiedepartementet över betänkandet ”Färre i häkte och
minskad isolering” (SOU 2016:52) överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf låter för SD-gruppen till protokollet anteckna följande: ”Frågeställningarna i remissen är komplexa och handlar inte enbart om tillgången på
SIS-platser. Eftersom kommunalrådets svar fokuserar enbart på den frågan blir
svaret alltför ensidigt för att vi ska kunna ställa oss bakom det.
Att en person frihetsberövas handlar inte bara om den misstänkte personen,
utan även om att det finns ett intresse från allmänheten att skyddas från personens fortsatta brottslighet. Det finns sätt att kombinera en minskad isoleringstid
utan att äventyra andra intressen. I till exempel Danmark har man kommit
längre i detta avseende. Jourdomstolar kan vara en viktig lösning. En förutsättning är att tillräckliga resurser anslås på rätt ställe.”
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet ”Färre i häkte och
minskad isolering” (SOU 2016:52) överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Justitiedepartementet, Sn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 346

Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län
Ks/2016:357 770
Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, har 2016-09-05 § 53 bl.a. beslutat
att gå vidare med ansökan om att inrätta lokala vård- och omsorgscollege omfattande Jönköping, Habo, Mullsjö och Tranås kommuner, respektive GGVVkommunerna. Inriktningen är att huvudmannaskapet för vård- och omsorgscollege ska ligga hos Region Jönköpings län, Kommunal utveckling och att
kostnaderna ska delas lika mellan länets kommuner och Region Jönköpings
län. Ambitionen är att alla länets kommuner på sikt integreras med Höglandets
redan etablerade regionala vård- och omsorgscollege. Länets kommuner rekommenderas att anta samma beslut som PKS.
Beslutsunderlag
Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan 2016-09-05 § 53
Missiv 2016-09-05 med tillhörande Förstudie Vård- och omsorgscollege i
Jönköpings län samt kostnadskalkyl och finansieringsmodell
Kompletterande förslag enligt PKS 2016-05-19 § 37
Missiv 2016-11-04 med kompletterad budgetplan, daterad 2016-10-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-11-14 § 123 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 225 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-11-16 § 124 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Primärkommunal samverkans förslag att gå vidare med ansökan om
lokalt VO-college (Jönköpings kommun inklusive Habo, Mullsjö samt
Tranås kommuner) godkänns,
− Ambitionen är att alla länets kommuner integreras med Höglandets redan etablerade VO-college.
− Inriktningen för huvudmannaskapet för VO-college ska vara Region
Jönköpings län, Kommunal utveckling.
− Kostnaderna för VO-college delas lika mellan länets kommuner och
Region Jönköpings län, enligt bifogad kostnadskalkyl och finansieringsmodell, kompletterad 2016-10-17.
− Kompletterande förslag avseende hur och när implementering av ett
länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län
kan ske godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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− Primärkommunalt samverkansorgan äger rätt att besluta om styrgruppens direktiv och sammansättning i enlighet med det kompletterande
förslaget.
− Primärkommunalt samverkansorgan äger rätt att vid behov justera
finansieringsplan och tidplan, inom ramen för budgeterat kommunbidrag.
− Utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och
omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år.
− Jönköpings kommuns kostnad för Vård- och omsorgscollege, 671 900
kr under perioden 2016-2018, finansieras inom utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens befintliga budgetram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Primärkommunal samverkans förslag att gå vidare med ansökan om
lokalt VO-college (Jönköpings kommun inklusive Habo, Mullsjö samt
Tranås kommuner) godkänns,
− Ambitionen är att alla länets kommuner integreras med Höglandets redan etablerade VO-college.
− Inriktningen för huvudmannaskapet för VO-college ska vara Region
Jönköpings län, Kommunal utveckling.
− Kostnaderna för VO-college delas lika mellan länets kommuner och
Region Jönköpings län, enligt bifogad kostnadskalkyl och finansieringsmodell, kompletterad 2016-10-17.
− Kompletterande förslag avseende hur och när implementering av ett
länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län
kan ske godkänns.
− Primärkommunalt samverkansorgan äger rätt att besluta om styrgruppens direktiv och sammansättning i enlighet med det kompletterande
förslaget.
− Primärkommunalt samverkansorgan äger rätt att vid behov justera
finansieringsplan och tidplan, inom ramen för budgeterat kommunbidrag.
− Utvärdering av det länsövergripande regionala Vård- och
omsorgscollege i Jönköpings län sker efter två år.
− Jönköpings kommuns kostnad för Vård- och omsorgscollege, 671 900
kr under perioden 2016-2018, finansieras inom utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens befintliga budgetram.
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§ 347

Redovisning av uppdrag att utreda hur enkel motion och rörelse kan
bli en naturlig del i varje skoldag
Ks/2015:515 624
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om VIP
2016-2018 beslutat att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
hur enkel motion och rörelse kan bli en naturlig del i varje skoldag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18 § 88 med tillhörande bilaga
2016-09-09 till tjänsteskrivelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att verka för att goda
exempel på daglig rörelse i skolan sprids i organisationen.
− Vikten av elevers motion och rörelse ska beaktas även inom ramen för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yttrande 2016-11-28 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med undantag av den andra strecksatsen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ledamot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-30

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Bert-Åke Näslund (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
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 förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att verka för att goda
exempel på daglig rörelse i skolan sprids i organisationen.
− Vikten av elevers motion och rörelse ska beaktas även inom ramen för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Reservation
S- och MP grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Mona Forsberg (S) förslag.
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§ 348

Tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i
Jönköpings län
Ks/2016:377 609
Sammanfattning
Region Jönköpings har i skrivelse lämnat förslag till tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildningen i länet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig i ärendet och tillstyrker förslaget. Stadskontoret konstaterar att förändringarna avseende verksamhetens innehåll som regleras i tillägg
till samverkansavtal redan genomförts. Detsamma gäller rutiner för avstämning
och uppföljning av elevantal under läsåret.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län med tillägg till samverkansavtal
2016-09-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-11-14 § 122 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2016-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-11-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i
Jönköpings län godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tillägg till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i
Jönköpings län godkänns.
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§ 349

Utveckling genom kultur 2017-2029 (Kulturplan)
Ks/2016:413 800
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar ett förslag till kulturplan för åren
2017-2029. Avsikten är att planen ska utgöra ett visionsdokument och en bas
för den kulturella utvecklingen. Kulturplanen visar på den långsiktiga inriktningen som sedan ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för de olika
kulturella delområdena. Under arbetet med kulturplanen har två lokala kulturting hållits där deltagare haft möjlighet att lämna synpunkter och önskemål.
Förslaget till kulturplan har bearbetats efter att ha skickats till 144 kulturföreningar och kulturaktörer i kommunen på remiss.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-10 § 149 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturplan Utveckling genom kultur 2017-2029 daterad 2016-10-19
Sammanställning remissvar – Synpunkter Kulturplanen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturplanen Utveckling genom kultur 2017-2029 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar på att Kulturplanen återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för komplettering under rubriken ”Det kulturella ansvarsområdet
vid Jönköpings Kultur- och fritidsförvaltning” på sidan 6 med följande två områden: ”Bildningskultur” och ”Levande kulturarv”. Kultur- och fritidsnämnden
har att specificera områdena.
Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD), om återremissyrkandet avslås, att följande
ändringar och tillägg görs i Kulturplanen:
Ändringsyrkande:
Sidan 5 i första stycket under rubriken ”Syftet med kulturplanen”. Följande ska
strykas: ”… med ambition att bli Europas kulturhuvudstad 2029.”
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Sidan 8, i första stycket under ”Kommunens museiverksamhet”. Följande ska
ändras: ”Kommunens kulturella verksamhet ska stödja museiverksamhet samt
bevara och utveckla värdefulla traditioner hos etniska svenskar och de nationella minoriteterna alla etniska grupper…”
Sidan 10 under rubriken Mångfald. Första punkten i punktlistan ska strykas.
Sidan 11 i andra punkten i första punktlistan. Följande ska strykas: ”Att verka
för ett rikt och mångfaldigt utbud av kulturella arrangemang och evenemang.”
Tilläggsyrkande:
Under rubriken ”Det kulturella ansvarsområdet vid Jönköpings Kultur- och
fritidsförvaltning” på sidan 6 ska följande två stycken läggas till:
Bildningskultur. – Det finns mer inom bildningskulturen än vad som ryms
inom barn- och utbildningsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och den regelrätta undervisningen. Ett samhälle som ser bildning och
vetenskap som en naturlig del av sin kultur är ett samhälle med större utvecklingskraft och bättre förutsättningar för demokrati.
Levande kulturarv. – Vi vill se att det i uppdraget ligger att beakta och bejaka
vårt svenska kulturarv i alla delområden av kulturen, som ett av flera inslag.
Vårt kulturarv får inte begränsas till objekt för betraktande. Det är en rättighet
att få växa upp och leva som en del av sin kultur.”
Under rubriken ”Framtida utmaningar” på sidan 16 ska följande stycke läggas
till:
Kulturell hållbarhet. – De senaste årtiondenas samhällsutveckling har gjort att
den svenska kulturen är svagare än någonsin. Kommunen har ett ansvar att se
till att kommunen är kulturellt hållbar. På samma sätt som vi inte ska leva på
ett sådant sätt att ekonomin kraftigt försvagas, miljön förstörs eller sociala förhållanden förvärras för kommande generationer, ska vi inte heller leva så att
vår egen svenska och västerländska kultur utarmas. Kommande generationer
måste också få leva i ett naturligt sammanhang med historisk kontinuitet och
nationell gemenskap.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och Anna Mårtensson (L) yrkar bifall
till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag samt avslag på Staffan Eklöfs
(SD) yrkanden.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter som motivering till återremissyrkandet anteckna följande skäl, som kan tjäna som ledning för kultur- och fritidsnämnden:
”1. Bildningskultur. – Det finns mer inom bildningskulturen än vad som ryms
inom barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och den regelrätta undervisningen. Ett samhälle som ser bildning och
vetenskap som en naturlig del av sin kultur är ett samhälle med större utvecklingskraft och bättre förutsättningar för demokrati.
2. Levande kulturarv. – Vi vill se att det i uppdraget ligger att beakta och bejaka vårt svenska kulturarv i alla delområden av kulturen, som ett av flera inJusterandes sign
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slag. Vårt kulturarv får inte begränsas till objekt för betraktande. Det är en rättighet att få växa upp och leva som en del av sin kultur.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsens att först till avgörande
uppta Staffan Eklöfs (SD) återremissyrkande.
Härefter upptas kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag och Staffan
Eklöfs (SD) ändringsyrkande.
Slutligen upptas Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respektive om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
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
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande.
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
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Omröstning
Slutligen ställer ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på
Staffans Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
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Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avslå Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kulturplanen Utveckling genom kultur 2017-2029 antas.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet med
följande motivering: ”Jag beklagar att återremissyrkandet avslogs.
Kulturplanen bör kompletteras med två områden, Bildningskultur och Levande
kulturarv. Med hänvisning till de skäl som anges under punkterna 1 och 2 i
protokollsanteckningen enligt ovan.”
Vidare reserverar sig Staffan Eklöf (SD) mot beslutet i sakfrågan till förmån
för sina ändrings- och tilläggsyrkanden.
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§ 350

Presidiearvode för Jönköpings kommuns Fastighets AB
Ks/2016:433 024
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-30
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordförande beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1.
− Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2016-12-13.
− Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-12-14.

Beslutet expedieras till:
A1
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