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§ 198

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar biträdande
socialdirektör Stefan Österström om temarapport för äldreomsorgen. Närvarande vid informationen är även ekonom Marie Drougge.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Meddelanden
Anmäls:
Kammarrättens dom 2016-06-01 att upphäva förvaltningsrättens dom
2015-10-20 gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2014-11-27 § 252 angående taxor och avgifter för avfallsverksamheten 2015 i
kommunen. Förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut. Kammarrättens dom innebär att kommunfullmäktiges beslut fastställs.
Förvaltningsrättens dom 2016-06-03 att avslå överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29 § 267 punkt 4 gällande taxa för avfallsverksamheten 2016 i kommunen.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2016-05-10 § 16-29.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2016-05-23 § 43-49
2016-05-25 § 50

Välfärdsutskottets protokoll

2016-04-26 § 16-22

Tekniska utskottets protokoll

2016-05-11 § 21-27

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö
Huskvarna

2016-05-19 § 20-29
2015-12-15 § 45-53

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Bernt Björks stipendiefond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Kanslichefens beslut att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar
och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika
slag.
Ledningsutskottets protokoll

2016-05-23 § 43-49
2016-05-25 § 50

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Underlag till VIP 2017-2019 för kommunstyrelsen
Ks/2016:251 049
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat ett underlag till VIP 2017-2019 för kommunstyrelsen och stadskontoret. Av anvisningarna till budgetarbetet med VIP 2017-2019
med budget 2017 framgår att styrelsen och övriga nämnder har att ta fram två
förslag till budget. Det ena förslaget utgör 97,5 procent av nuvarande budget
och det andra förslaget utgör 99 procent av nuvarande budget. Det motsvarar
kostnadsreduceringar alternativt intäktsökningar med 4,2 mnkr respektive 1,7
mnkr. Konsekvensbeskrivning redovisas för båda alternativen avseende förslag
till budget. Några föreslagna kostnadsreduceringar och omprioriteringar får
konsekvenser på förvaltningens möjligheter att genomföra utvecklings- och
förändringsarbete.
I förslaget ingår revidering av taxor för förfallna el- och fjärrvärmefordringar i
enlighet med gällande lagstiftning uppgående till 70 tkr. För mer information
hänvisas till dokument VIP 2017-2019 Kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-08
Underlag till VIP 2017-2019 för kommunstyrelsen och stadskontoret, daterat
2016-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Förslagen till VIP 2017-2019 med budget 2017 för kommunstyrelsen
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-06-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen ställer sig bakom stadskontorets förslag att utgöra
underlag för fortsatt budgetberedning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-14.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna i Jönköping ser positivt på framtagandet av besparingsförslag som kan utgöra arbetsmaterial inför budgetarbetet, eftersom SKL har
pekat på behov av skattehöjningar 2017 – 2019, när kostnaden för de senaste
årens invandring får större genomslag på kommunnivå. Besparingar kommer
nog inte att kunna undvikas men vi kommer att göra egna prioriteringar.
Vi ser negativt på skrivningen att fortsatt arbete med höghastighetsbanan prioriteras trots att beslut om denna fattas tidigast 2018 och att finansieringen för
närvarande saknar lösning. Om något arbete med denna fråga ska bedrivas innan det slutliga beslutet, så bör analys och redovisning av negativa konsekvenser för Jönköpings kommun prioriteras, då dessa inte redovisas idag.”
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen ställer sig bakom stadskontorets förslag att utgöra
underlag för fortsatt budgetberedning.

S-gruppen avstår från att delta i beslutet med hänvisning till kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-06-14.
Härutöver avstår Margareta Sylvan (MP) och Staffan Eklöf (SD) från att delta i
beslutet.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
VIP-akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2017
Ks/2016:212 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för verksamhetsåret 2017. Innan budget fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens medlemsavgift
för 2017 föreslås uppgå till 3 430 tkr, vilket är en höjning med 283 tkr jämfört
med innevarande år. Förbundet motiverar begäran med att en allt större del av
efterfrågan på förbundets tjänster rör verksamhet som finansieras med medlemsavgift. Stadskontoret föreslår att Mediacenter Jönköpings läns förslag till
budget för verksamhetsåret 2017 omarbetas innebärande en oförändrad medlemsavgift jämfört med innevarande år. Stadskontorets förslag motiveras med
att i anvisningarna till VIP 2017-2019 har kommunstyrelsen givit nämnderna i
uppdrag att föreslå kostnadsminskningar i 2017 års budget. Det är rimligt att
kraven på effektiviseringar också bör omfatta verksamhet som bedrivs externt,
men som delfinansieras av Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med förslag
till budget 2017, daterad 2016-04-14
Stadskontorets yttrande 2016-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-05-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen föreslår Mediacenter Jönköpings län förbundsstyrelse att omarbeta budgetförslaget för verksamhetsåret 2017 innebärande en oförändrad medlemsavgift för länets kommuner.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (L).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen föreslår Mediacenter Jönköpings län förbundsstyrelse att omarbeta budgetförslaget för verksamhetsåret 2017 innebärande en oförändrad medlemsavgift för länets kommuner.

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Förslag till delprogram Krisberedskap
Ks/2016:274 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har sammanställt ett förslag till delprogram Krisberedskap.
Delprogrammet är ett tillägg till Handlingsprogram Trygghet och säkerhet.
Delprogram Krisberedskap tillsammans med Handlingsprogrammet och tillhörande rutiner utgör kommunens Plan för extraordinära händelser enligt lag
(2006:554) om kommuners och landstings extraordinära åtgärder inför och vid
extraordinära händelser och höjd beredskap. Delprogrammet utgör kommunens
styrdokument enligt överenskommelsen om ersättning för krisberedskap mellan staten och SKL. Utöver det kommunövergripande delprogrammet finns
förvaltningsspecifika och lokala krisplaner framtagna.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-05-30
Förslag till delprogram Krisberedskap
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Delprogram Krisberedskap fastställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i delprogrammet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker räddningstjänstens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Delprogram Krisberedskap fastställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i delprogrammet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Förslag till delprogram Brottsförebyggande
Ks/2016:275 170
Sammanfattning
Jönköpings kommun har upprättat förslag till delprogram Brottsförebyggande.
Delprogrammet, som innehåller aktiviteter inom det brottsförebyggande arbetet, är en vidareutveckling av Handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet
som kommunfullmäktige har fastställt. Vidare utgör delprogrammet kommunens och polisens gemensamma planeringsdokument utifrån tecknad samverkansöverenskommelse. Delprogrammet är framtaget av kommunens förvaltningar i samverkan med polisen. Det är även fastställt av chefen för lokalpolisområdet.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-05-30
Förslag delprogram Brottsförebyggande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Delprogram Brottsförebyggande fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker räddningstjänstens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Yrkanden
Anna Mårtensson (L) yrkar ändringen innebärande att första aktiviteten i tabellen på sidan 11 Våld i nära relation ges följande lydelse:
”Öka uppmärksamheten kring hatbrott samt våld i nära relationer bland äldre.”
Kommunalrådet Ilan De Basso (S), Margareta Sylvan (MP), Staffan Eklöf
(SD), kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Margareta Strömberg (KD) och
AnneMarie Grennhag (M) instämmer i Anna Mårtenssons (L) ändringsyrkande.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar ändringen innebärande att den andra
aktiviteten i tabellen på sidan 10. Våld i offentlig miljö ges följande lydelse:
”För att få stöd från Jönköpings kommun måste aktiviteter riktade till barn och
ungdomar vara alkohol- och drogfria.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Margareta Sylvan (MP), Staffan Eklöf (SD), kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Margareta Strömberg (KD) och AnneMarie Grennhag (M) instämmer
i Ilan De Bassos (S) ändringsyrkande.
Staffan Eklöf (SD) yrkar följande ändringar i programmet:
• Ordet normkritiskt ska bytas ut mot normanalytiskt.
• Begreppet våldsbejakande extremism ska användas genomgående istället för extremism.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen fattar beslut i följande ordning.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Anna Mårtenssons (L)
ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Ilan De Bassos (S) ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att avslå Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande om att ordet normkritiskt ska bytas ut mot normanalytiskt.
Slutligen ställer ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på
Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande om att begreppet våldsbejakande extremism ska användas genomgående istället för extremism. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

Bert-Åke Näslund (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Susanne Wismén (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Magnus Rydh (S)
Krister Johansson (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
13
2
Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat avslå
Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande om att begreppet våldsbejakande extremism ska användas genomgående istället för extremism.
Kommunstyrelsens beslut
− Delprogram Brottsförebyggande fastställs med de ändringar som yrkats
av Anna Mårtensson (L) och kommunalrådet Ilan De Basso (S) enligt
ovan.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Räddningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Yttrande över betänkandet "En översyn av tobakslagen – Nya steg
mot ett minskat tobaksbruk" (SOU 2016:14) samt promemorian
"Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om
e-cigaretter"
Ks/2016:198 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2016-0701 yttra sig över betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett
minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)” samt promemorian ”Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2016-04-01
Socialnämndens beslut 2016-05-17 § 110 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-06-02 § 66 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-09 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönn (KD) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)” samt
promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter” överlämnas enligt kommunalrådet Gabriella Lönns
(KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14)” samt
promemorian ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter” överlämnas enligt kommunalrådet Gabriella Lönns
(KD) förslag.
Beslutet expedieras till: Socialdepartementet, Kfn, Mhn, Sn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 118,
Ytterligare investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för
flyktingar
Ks/2016:267 002
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har anmodat Jönköpings kommun att yttra sig
över ett överklagande i ovan rubricerat mål. Kommunen har beviljats anstånd
med yttrandet till den 24 juni 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens anmodan 2016-05-26 med tillhörande överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-13 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Gabriella Lönn (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag.
Staffan Eklöf (SD) överlämnar upprättat förslag till kommunstyrelsen och yrkar bifall till att detta avges som kommunens yttrande till förvaltningsrätten i
Jönköping.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
yrkande d.v.s. kommunalrådet Gabriella Lönns (KD) förslag respektive Staffan
Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Justerandes sign
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande d.v.s. kommunalrådet Gabriella Lönns
(KD) förslag
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 207

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för stabiliserande åtgärder och en flytande park i Munksjön inom fastigheten
Lappen 17, Jönköpings kommun
Ks/2016:260 340
Sammanfattning
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Tolust Holding ETT AB
ansökt om tillstånd för stabiliserande åtgärder i Munksjöns strandlinje genom
utläggning av krossmaterial och anläggande av tryckbank på Munksjöns botten
med sand och krossmaterial. Ytan som avses har en sammanlagd yta av 15 000
m2 inom fastigheten Lappen 17 i Jönköpings kommun. Ansökan omfattar även
anläggande av en flytande park i Munksjön med en yta av 8 000 m2 som förankras mot land, allt inom fastigheten Lappen 17 i Jönköpings kommun.
Jönköpings kommun har fått ta del av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för stabiliserande åtgärder och en flytande park i
Munksjön inom fastigheten Lappen 17, Jönköpings kommun och möjlighet att
yttra sig över densamma senast 15 juli 2016. Miljö- och hälsoskyddskontoret,
stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret har gemensamt ställt samman
synpunkter på bolagets ansökan.
Beslutsunderlag
Växjö tingsrätts kungörelse 2016-05-20 med tillhörande ansökan från
Tolust Holding ETT AB
Skrivelse från miljö-och hälsoskyddskontoret, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret, daterad 2016-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljö-och hälsoskyddskontorets, tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets upprättade skrivelse daterad 2016-06-08 överlämnas till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen som Jönköpings kommuns
yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet anser att en flytande park i Munksjön, så som den beskrivits, ej är
lämplig.”

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
− Miljö-och hälsoskyddskontorets, tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets upprättade skrivelse daterad 2016-06-08 överlämnas till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen som Jönköpings kommuns
yttrande.

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Mhk
Tk
Sbk

Justerandes sign
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§ 208

Justering av gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:281 107
Sammanfattning
En justering av gällande gemensamt ägardirektiv förslås genomföras. Det förslagna tillägget skulle förstärka kommunstyrelsens möjligheter att fullgöra sin
lagstadgade uppsiktsplikt genom att VD och vice VD i Jönköpings Rådhus AB
ges rätt att närvara med yttranderätt vid koncernbolagens styrelsemöten.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-17 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB fastställs.
− Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-06-21
Protokollsanteckning
Ola Helt för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"Principiellt anser Moderaterna att det är fel att tjänstemän aktivt deltar i de
kommunala bolagens styrelsearbete"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB fastställs.
− Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags extra bolagsstämma.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes sign
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§ 209

Avslutning
Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett tack till kommunstyrelsen och
personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott samarbete samt önskar
samtliga en skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande Ilan De Basso (S) önskar ordföranden en skön och avkopplande sommar.

Justerandes sign
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