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§ 84

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om kostnader och intäkter för flyktingmottagandet. Vid informationen närvarar även ekonom Marie Drougge, Janos Dios, ekonomichef vid
socialförvaltningen och Pernilla Persson, ekonomichef vid utbildningsförvaltningen.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-11

§ 85

Meddelanden
Kammarrättens beslut 2017-03-22 att inte meddela prövningstillstånd i överklagande av förvaltningsrättens dom 2016-06-03. Ärendet gäller kommunfullmäktiges beslut om taxa för avfallsverksamheten 2016.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens boksluts- och plandialoger 2017-03-16
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2017-02-28 § 1-14

Justerandes sign

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2017-02-20 § 12-19

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-02-27 § 5-9

Personalutskottets protokoll

2016-12-07 § 107
2017-01-11 § 1-14
2017-02-08 § 15-24

Välfärdsutskottets protokoll

2017-02-22 § 1-6

Kommundelrådens protokoll:
Bankeryd

2017-03-06 § 12-21

Gränna-Visingsö

2017-02-22 Punkt 1-5

Huskvarna

2016-12-13 § 88-97

Lekeryd

2017-02-20 § 1-9

Månsarp-Taberg

2016-12-05 § 19-27

Norra Mo

2016-12-12 § 32-41

Skärstad-Ölmstad

2017-02-06 § 1-8

Tenhult

2016-12-14 § 63-74
2017-02-09 § 1-11

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut:
att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret
att bevilja 10.000 kr som stimulansbidrag till HV71, utveckling av ishockey för
flickor.
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-04-03 t.o.m. 2017-04-16 med anledning av Idol
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-06-12 t.o.m. 2017-06-25 med anledning av Dreamhack summer
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-06-26 t.o.m. 2017-07-09 med anledning av Ironman 70.3
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida
2017-07-03 t.o.m. 2017-07-16 med anledning av Din arena
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-07-10 t.o.m. 2017-07-23 med anledning av vattenaktiviteter i Jönköping
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-08-21 t.o.m. 2017-08-27 med anledning av vattenaktiviteter i Jönköping
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.

Justerandes sign

Ledningsutskottets protokoll

2017-02-20 § 12-19

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-02-27 § 5-9

Personalutskottets protokoll

2016-12-07 § 107
2017-01-11 § 1-14
2017-02-08 § 15-24

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Framtida inriktning för biogasverksamheten i Jönköpings kommun
Ks/2017:91 455
Sammanfattning
Av nuvarande ägardirektiv för Jönköping Energi AB framgår att en strategi för
biogasverksamhetens framtid skulle redovisas under 2016. Styrelsen för bolaget har till Jönköping Rådhus AB redovisat att de förutsättningar som för närvarande gäller för gasmarknaden är så osäkra att det inte är möjligt att presentera en sådan framtidsstrategi för biogasverksamheten.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27
Protokollsutdrag Jönköping Rådhus AB 2017-01-09 § 10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att hos Jönköping Energi AB
initiera en process som innebär att den biogasverksamhet som i egen
regi bedrivs hos Jönköping Energi Biogas AB upphör.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för bästa möjliga
omställning och tidplan för densamma där samtliga effekter för
Jönköpings kommunkoncern beaktas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att hos Jönköping Energi AB
initiera en process som innebär att den biogasverksamhet som i egen
regi bedrivs hos Jönköping Energi Biogas AB upphör enligt en så
kallad styrd avveckling i enlighet med vad som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för bästa möjliga
omställning och tidplan för densamma där samtliga effekter för
Jönköpings kommunkoncern beaktas.
− Den föreslagna utredningen bör, teknikneutralt, se över möjligheten till
regional samverkan för fortsatt biogasproduktion i en ny organisation
men också belysa möjligheten till en avyttring där en extern part övertar
biogasverksamheten i Jönköping.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Det antecknas att det idag överlämnats en namninsamling med cirka 500 namnunderskrifter för en fortsatt biogastillverkning av matavfall i Jönköping.
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för en långsiktig,
lokal eller regional biogasproduktion, där samtliga effekter för
Jönköpings kommun och dess invånare beaktas.
− Biogasverksamheten i nuvarande form fortsätter fram till dess den kan
ersättas med annan biogasproduktion.
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsutdrag
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Jönköpings kommun har ett ansvar för att vi når miljö- och klimatmålen. Biogasen är nödvändig för att vi ska nå målen om fossilfria transporter. Därför
stödjer jag miljöpartiets yrkande.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Margareta Sylvans (MP) yrkande och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Margareta Sylvans (MP) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Christoffer Gullberg (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Irada Söderberg (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande

Avstår
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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 Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att hos Jönköping Energi AB
initiera en process som innebär att den biogasverksamhet som i egen
regi bedrivs hos Jönköping Energi Biogas AB upphör enligt en så
kallad styrd avveckling i enlighet med vad som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för bästa möjliga
omställning och tidplan för densamma där samtliga effekter för
Jönköpings kommunkoncern beaktas.
− Den föreslagna utredningen bör, teknikneutralt, se över möjligheten till
regional samverkan för fortsatt biogasproduktion i en ny organisation
men också belysa möjligheten till en avyttring där en extern part övertar
biogasverksamheten i Jönköping.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Justering av särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB
Ks/2017:182 107
Sammanfattning
En översyn av nu gällande särskilt ägardirektiv har genomförts för Jönköping
Energi AB. Ett av verksamhetsmålen i det särskilda ägardirektivet är att under
2016 redovisa en strategi för biogasverksamhetens framtid. Bolagets styrelse
har redovisat att förutsättningarna är för osäkra vad gäller gasmarknaden för att
det ska vara möjligt att redovisa en strategi för biogasens framtid. Styrelsen har
med anledning av detta framfört behov av förnyade ägardirektiv.
Föreliggande förslag berör förutom att målsättningen tas bort vad gäller att
redovisa en strategi för biogasverksamhetens framtid under 2016 även justering
gällande målsättning för bredbandsbaserad infrastruktur. I övrigt inga sakliga
förändringar.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB fastställs
enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Det särskilda ägardirektivet ska bekräftas på extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar att punkt tre i stadskontorets tjänsteskrivelse ges
följande lydelse:
• Att bolaget ska samverka för omställning till ny biogasproduktion
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Förslag till särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB fastställs
enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Det särskilda ägardirektivet ska bekräftas på extra bolagsstämma.
Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Integrationsrapport 2016
Ks/2016:429 026
Sammanfattning
Stadskontoret har sammanställt rapport över Jönköpings kommuns arbete för
ökad integration avseende år 2016.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-17
Årsrapport angående kommunens arbete för ökad integration 2016, mars 2017
Rapport ”Anställda med utländsk bakgrund 2016”, december 2016
Integrationsrapporter från samtliga nämnder
Integrationsrapporter från de kommunala bolag som av kommunfullmäktige
givits i uppdrag att lämna sådana rapporter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapporten om kommunens arbete för ökad integration 2016 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-03-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Nämnder och bolag uppmanas att följa följande principer i sitt arbete med
integration.
1. Målkvoter för anställda med utländsk bakgrund ska inte ställas upp.
Det kan leda till diskriminering.
2. Kompetens, färdigheter och lämplighet ska vara urvalskriterier vid
anställning, inte etnicitet.
3. Likabehandling ska gälla.
4. Hjälp ska ges efter behov och på personnivå, inte gruppnivå.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapporten om kommunens arbete för ökad integration 2016 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2016
Ks/2017:168 008
Sammanfattning
Årligen genomförs en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella
arbete, i enlighet med den internationella strategin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-21 med tillhörande årsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Årsrapport för 2016 godkänns.
− Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Kommunstyrelsens beslut
− Årsrapport för 2016 godkänns.
− Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Reviderade ekonomiska ramar för 2018-2020
Ks/2017:176 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2017-2019 och budget för 2017 fastställde
kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2018 och 2019. Stadskontoret har,
inför arbetet med VIP 2018-2020, justerat dessa ramar med hänvisning till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2017 och demografiska förändringar. De
planeringsförutsättningar som gäller enligt nuvarande budget innehåller också
åtgärdsbehov 2018 som uppgår till 130 mnkr och ytterligare 157 mnkr år 2019.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2018-2020 inför arbetet
med VIP 2018-2020 och budget 2018 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Reviderade ekonomiska ramar för 2018-2020 inför arbetet med VIP
2018-2020 och budget för 2018 fastställs enligt kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet 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
Christoffer Gullberg (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2018-2020 inför arbetet
med VIP 2018-2020 och budget 2018 godkänns enligt kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Internbudget, verksamhetsplan och internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter
Ks/2017:153 048
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan, internkontrollplan och
internbudget 2017 för kommunstyrelsens verksamheter. Förslag till internbudget utgår från de anslag som kommunfullmäktige fastställde för kommunstyrelsens verksamheter i beslut om VIP 2017-2019. Stadskontoret föreslår att
verksamhetplan, internkontrollplan och internbudget för 2017 godkänns.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27.
Bilaga 1: Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2017 med förändringar enligt beslut om VIP 2017-2019.
Bilaga 2: Verksamhetsplan kommunstyrelse 2017
Bilaga 3: Internkontrollplan 2017
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till internbudget 2017 för kommunstyrelsens
verksamheter godkänns.
− Stadskontorets förslag till verksamhetsplan godkänns.
− Stadskontorets förslag till internkontrollplan godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med
följande ändringar:
• Sociala investeringsfonder (+4 000 tkr)
• Ekologiska livsmedel (+2 000 tkr)
• Kommunikatör (-500 tkr)
• Uppföljning upphandlingar (+500 tkr)
• Anslag till utomstående inrättningar (+500 tkr)
• Förstärkning av näringspolitik (+500 tkr)
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
beredande kommunalråd för ytterligare beredning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Alf Gustafsson (S) och Staffan Eklöf (SD) instämmer i återremissyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för ytterligare
beredning.

Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

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
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 § 152
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18 § 91 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-14 § 335 om minoritetsåterremiss
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-03-16 § 42 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturoch fritidsnämnden genomföra en översyn av formerna för den obligatoriska simundervisningen i årskurs 2 med målet att öka antalet simkunniga elever. Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (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 Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Christoffer Gullberg (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
− Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Motion om vegankost i kommunens skolor
Ks/2016:386 622
Sammanfattning
David Jersenius (MP) anför i motion 2016-10-17 att vegankost ska erbjudas i
kommunens skolor. Anledningar för vegankost är till exempel etiska- och
miljöskäl. Vegankost uppfyller även kriterier för annan specialkost så som
laktosintolerans, mjölkallergi, äggallergi, vegetarian, vegan samt mat fri från
fläsk, nöt och blodmat. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
• Att vegansk kost serveras till de som önskar inom Jönköpings
kommuns samtliga skolor
• Att utreda hur antalet specialkoster kan minska genom att så många
varianter av specialkost som möjligt kan inrymmas i den veganska
• Att ta fram en handlingsplan i dialog med kökspersonal för att berörd
personal ska ha bra förutsättningar för att genomföra förslaget.
Kommunfullmäktige har 2016-10-20 § 257 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-20 § 24 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 16 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Vegansk kost serveras till de som önskar inom Jönköpings kommuns
samtliga gymnasieskolor.
− En handlingsplan tas fram i dialog med kökspersonal för att berörd
personal ska ha bra förutsättningar för att genomföra förändringen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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− Motionen förklaras därmed bifallen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
− Motionen avslås.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Motion om SFI och yrkespraktik på jobbet
Ks/2016:387 709
Sammanfattning
Adrian Ericson (S) och Ilan De Basso (S), för den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen, föreslår sammanfattningsvis i motion 2016-10-19
att kommunfullmäktige beslutar följande:
• Att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att arbeta
fram ett program för arbetsplatsförlagd yrkespraktik kombinerad med
SFI-utbildning i enlighet med vad som anförts i motionen.
Kommunfullmäktige har 2016-10-20 § 258 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2016-10-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-20 § 25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att samverka
med Arbetsförmedlingen, arbetstagarorganisationer och branschorganisationer för att skapa strukturer som möjliggör en verksamhet i
enlighet med motionens intentioner.
− I övrigt förklaras motionen besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan
med arbetsmarknadens parter, ta fram ett program för arbetsplatsförlagd
yrkespraktik kombinerad med SFI-utbildning. Motionen förklaras därmed
bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (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 Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Christoffer Gullberg (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att samverka
med Arbetsförmedlingen, arbetstagarorganisationer och branschorganisationer för att skapa strukturer som möjliggör en verksamhet i
enlighet med motionens intentioner.
− I övrigt förklaras motionen besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 96

Grennaskolans fortsatta verksamhet och utveckling
Ks/2017:175 612
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2017-03-20 § 42 beslutat att
frågan om en organiserad avveckling av Grennaskolan får prövas av kommunfullmäktige. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att elevunderlaget på Grennaskolan är för lågt för att driva skolan med god ekonomisk
hushållning, varför nämnden anser att en organiserad avveckling är nödvändig.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-03-20 § 42 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2017-03-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-03-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avveckla
Grennaskolan innebärande att antagning av elever till årskurs 1 i
gymnasieprogram som ges vid skolan upphör från och med höstterminen 2017.
− Avveckling av skolans verksamhet sker under sådana former att elever
som idag studerar vid ett program på skolan ska ges möjlighet att slutföra sin utbildning på skolan. Utbildning som ges under skolans avvecklingstid ska så långt som möjligt även fortsatt vara förlagd till
Grennaskolans lokaler.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att ta fram förslag till förnyade
ägardirektiv för Grenna International Campus AB.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och Grenna International
Campus AB, analysera framtida lokalbehov vid Grennaskolan samt
lämna förslag till hur ett eventuellt överskott på lokaler ska hanteras.
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i november 2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avveckla
Grennaskolan innebärande att antagning av elever till årskurs 1 i
gymnasieprogram som ges vid skolan upphör från och med höstterminen 2017.

Justerandes sign
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− Avveckling av skolans verksamhet ska ske under sådana former att
elever som idag studerar vid ett program på skolan ska ges möjlighet att
slutföra sin utbildning och examineras vid Grennaskolan. Inriktningen
ska vara att den utbildning som ges under skolans avvecklingstid ska
vara förlagd till Grennaskolans lokaler.
− Uppdrag ges till Grenna International Campus AB att snarast sluta ett
långsiktigt avtal med Högskolan utifrån den avsiktsförklaring som har
undertecknats.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att ta fram förslag till förnyade
ägardirektiv för Grenna International Campus AB.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningarna för att
omvandla delar av överskottslokaler till ytterligare platser för internatboende. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i november
2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-04-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avveckla
Grennaskolan innebärande att antagning av elever till årskurs 1 i
gymnasieprogram som ges vid skolan upphör från och med höstterminen 2017.
− Avveckling av skolans verksamhet ska ske under sådana former att
elever som idag studerar vid ett program på skolan ska ges möjlighet att
slutföra sin utbildning och examineras vid Grennaskolan. Inriktningen
ska vara att den utbildning som ges under skolans avvecklingstid ska
vara förlagd till Grennaskolans lokaler.
− Uppdrag ges till Grenna International Campus AB att snarast sluta ett
långsiktigt avtal med Högskolan utifrån den avsiktsförklaring som har
undertecknats.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att ta fram förslag till förnyade
ägardirektiv för Grenna International Campus AB.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningarna för att
omvandla delar av överskottslokaler till ytterligare platser för internatboende. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i november
2017.

Justerandes sign
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§ 97

Yttrande över promemorian "Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m." och rapporten "Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen"
(2016:26) samt promemorian "Nya steg för en effektivare plan- och
bygglag" (DS 2014:31)
Ks/2017:108 200
Sammanfattning
Näringsdepartementet har remitterat följande till Jönköpings kommun:
1. Näringsdepartementets promemoria ”Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.”
2. Boverkets rapport ”Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att
överklaga enligt plan- och bygglagen” (rapport 2016:26).
3. Boverket har i ovan nämnda rapport bl.a. angivit att ett genomförande
av de utarbetade förslagen kommer att minska arbetsbördan för byggnadsnämnderna och för de överprövande instanserna. Verket anger
emellertid också att för att en mer betydande effekt ska uppnås krävs att
förslaget följs upp med förändringar i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen. Ett förslag med avsedd innebörd finns redovisat i departementspromemorian ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds
2014:31), se avsnitt 7.7 samt s. 305.
Yttranden har inhämtats från stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i ärendet. Remissvaret ska lämnas till Näringsdepartementet
senast den 25 april 2017.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2017-02-03
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-03-09 § 159 med tillhörande
handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över promemorian ”Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga
vissa beslut om lov m.m.” och rapporten "Begränsad skyldighet att
underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen" (2016:26)
samt promemorian ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag”
(DS 2014:31), avsnitt 7.7 överlämnas till Näringsdepartementet enligt
kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Justerandes sign
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”De tre underlagen är sammantaget ett steg i fel riktning, vilket innebär minskad information och minskad möjlighet att överklaga.
Förslagens inskränkning i medborgarnas rättigheter ska inte förekomma i ett
modernt demokratiskt samhälle.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag respektive avslag enligt Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner att
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag bifallits.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för avslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Christoffer Gullberg (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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.
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Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över promemorian ”Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga
vissa beslut om lov m.m.” och rapporten "Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen" (2016:26)
samt promemorian ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag”
(DS 2014:31), avsnitt 7.7 överlämnas till Näringsdepartementet enligt
kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mhn
Stbn

Justerandes sign
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§ 98

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av
torv på fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun
Ks/2014:342 436
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljöprövningsdelegationen, har begärt
Jönköpings kommuns yttrande över ovan rubricerade ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv. Jönköpings kommun har sökt om förlängd
svarstid som har beviljats till den 13 april 2017.
Beslutsunderlag
Miljöprövningsdelegationens remiss 2017-03-07.
Miljö- och hälsoskyddskontorets yttrande 2017-03-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 183 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen vid
Östergötlands län, över ansökan om tillstånd till täkt av torv enligt
miljöbalken på fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen vid
Östergötlands län, över ansökan om tillstånd till täkt av torv enligt
miljöbalken på fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade
förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen
Mhn
Stbn
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§ 99

Cykelprogram för Jönköpings kommun
Ks/2017:187 312
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett cykelprogram för Jönköpings kommun. Programmet skapar ett ramverk för kommande utvecklingsarbete
gällande cykelfrågor och avser att vara vägledande för hela den kommunala
verksamheten. Ekonomiska resurser för genomförande av åtgärderna i cykelprogrammet hanteras i kommunens årliga budgetprocess.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 124 med tillhörande tjänsteskrivelse
Cykelprogram för Jönköpings kommun
Samrådsredogörelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till Cykelprogram för Jönköpings kommun antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2017-04-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsnämnden
för omarbetning av programmet, i synnerhet avsnittet på sidan 22 ”Antalet omvägar och stopp för cyklisterna ska minimeras”, utifrån nedanstående skäl:
”Cykelprogrammet innehåller många bra förslag, såsom att koppla ihop cykelbanor där det finns luckor, men utgångspunkten är fel. Utgångspunkten ska
vara både säkerhet och framkomlighet. Förslagen ger större otydlighet om vad
som gäller i trafiken och riskerar att minska cyklisters uppmärksamhet och
ansvarstagande. Dessa tre effekter riskerar att öka antalet olyckor.
Cykelprogrammet är också obalanserat och utopiskt. Det innehåller alltför
kategoriska ställningstaganden.
Cyklar och motorfordon måste samarbeta på sina egna villkor i stadstrafiken.
Cyklar är lätta och snabba, motorfordon tunga och tröga. En cykel ger inget
skydd vid kollision med motorfordon, motorfordon (mer än två hjul) har
mycket gott skydd vid kollision med cykel. Därför ska cyklar alltid lämna företräde för motorfordon vid cykelpassager och cykelöverfarter där kollisionsrisk
föreligger.
Justerandes sign
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Det leder till säkerhet i praktiken och då behövs ingen hastighetssänkning av
korsningar eller upphöjningar i vägbanan, vilket medför en betydande minskning av kostnaden för att genomföra cykelprogrammet, och att det därmed faktiskt kan bli verklighet i Jönköpings centrala delar.”
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) och Alf Gustafsson (S) yrkar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) bifall till kommunalrådet
Carin Berggrens (M) förslag.
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen med instämmande från Thordis Samuelsson
(V) och Alf Gustafsson för S-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att cykelprogrammet är vällovligt och ett steg i rätt riktning. Det saknas dock lösningar på en del problem som cyklister möter t.ex. separering
mellan gång- och cykeltrafik, parkerade bilar på cykelbanor, sikt och säkerhet i
tunnlar och hur ett tätare cykelvägnät ska åstadkommas.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande Staffan Eklöfs (SD) yrkande 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.
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:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Christoffer Gullberg (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Irada Söderberg (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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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.

Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till Cykelprogram för Jönköpings kommun antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
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§ 100

Medborgarförslag om placering av ny fotbollsarena
Ks/2017:82 821
Sammanfattning
Ove Wihlborg föreslår att området vid vägarna 40 och 195 vid Hedenstorp utreds för eventuell placering av ny fotbollsarena.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 § 4 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2017-01-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-04-11
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
O Wihlborg
Diariet
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