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§ 292

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande 2016-10-05 med överlämnade av Ekonomirapport – oktober 2016.
Minnesanteckningar från överläggning 2016-10-04 angående den politiska
oppositionens förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottet

2016-09-26 § 74-80
2016-10-03 § 81

Protokoll från kommundelsråd Månsarp-Taberg

2016-08-08 § 11-18

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2016-12-7/9 med
anledning av nordisk konferens.
Ledningsutskottets protokoll

2016-09-26 § 74-80
2016-10-03 § 81

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 294

Byggnation av nya lokaler vid Högskolan, Hus K
Ks/2016:366 210
Sammanfattning
Jönköping University befinner sig i en expansionsfas som innebär att både antal studenter och personalstyrka ökar. Jönköping University har därför ett behov av att expandera den tillgängliga lokalytan.
Högskolefastigheter i Jönköping AB (HÖFAB) har under sommaren inkommit
med anhållan till Jönköpings Rådhus AB om godkännande att genomföra nybyggnation av hus K på högskoleområdet. Anhållan godkändes av Jönköpings
Rådhus AB 2016-08-15 § 57 under förutsättning av beslut i stiftelsestyrelsen
för Jönköping University. Stiftelsestyrelsen har sedan 2016-09-08 § 39 beslutat
att uppdra åt Högskoleservice i Jönköping AB att teckna hyresavtal med
HÖFAB samt att stiftelsestyrelsen under våren 2017 ska ta ställning till förutsättningarna för det slutliga hyreskontraktet efter genomförd upphandling.
Kommunfullmäktige tillställs frågan om att genomföra nyproduktion av nya
lokaler för högskolan då frågan bedöms vara av principiell betydelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-26 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av hus K inom högskoleområdet samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av hus K inom högskoleområdet samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 295

Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flykting
situationen – stöd till HFF-projektet Aktivitetshus Smeden
Ks/2016:396 047
Sammanfattning
Huskvarna FF har inkommit med en ansökan om bidrag till genomförande av
projekt innebärande etablering av ett aktivitetshus i ”Smeden” belägen i området Huskvarna Söder. Projektet avser att främja integration och delaktighet i
området Huskvarna Söder och riktar sig i betydande utsträckning till nyanlända
flyktingar bosatta i området.
Beslutsunderlag
Ansökan från Huskvarna FF inkommen 2016-10-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Huskvarna FF beviljas bidrag uppgående till 2 mnkr för genomförande av
projekt under perioden 2016-2018 innebärande etablering av ett aktivitetshus i ”Smeden” beläget i området Huskvarna Söder. Bidraget betalas ut
som ett engångsbelopp till föreningen under 2016.
− Tillkommande kostnad 2016 för kommunstyrelsen finansieras genom ianspråktagande av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.
− Huskvarna FF anmodas att till kommunstyrelsen, senast i juni varje år, delrapportera projektets genomförande. Första delrapportering till kommunstyrelsen sker senast i juni 2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-11-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd
för inhämtande av komplettering från HFF med följande motevering: ”Vi ser
mycket positivt på om HFF:s projekt kan leda till att nyanlända blir införstådda
med det svenska samhällets normer och regler. Vi önskar att HFF kompletterar
sin ansökan genom att beskriva innehållet i verksamheten som kan främja det
syftet.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalråden Ilan De Basso (S) och Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter följande:
− Huskvarna FF beviljas bidrag uppgående till 2 mnkr för genomförande av
projekt under perioden 2016-2018 innebärande etablering av ett aktivitetshus i ”Smeden” beläget i området Huskvarna Söder. Bidraget betalas ut
som ett engångsbelopp till föreningen under 2016.
− Tillkommande kostnad 2016 för kommunstyrelsen finansieras genom ianspråktagande av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.
− Huskvarna FF anmodas att till kommunstyrelsen, senast i juni varje år, delrapportera projektets genomförande. Första delrapportering till kommunstyrelsen sker senast i juni 2017.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.

Beslutet expedieras till:
Huskvarna FF
Kfn
Ekonomichefen
Integrationssamordnaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 296

Justering av finansföreskrifter samt riktlinjer för riskhantering
Ks/2016:378 045
Sammanfattning
Gällande finansföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige
2012-06-20 § 215 samt riktlinjer för riskinstruktion fastställda av kommunstyrelsen 2014-01-29 § 16 föreslås justeras.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-07
Förslag till Finansföreskrifter med riktlinjer för riskhantering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
− Finansföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2012-06-20 § 215 upphävs.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen besluta följande:
− Stadskontorets förslag till Riktlinjer för riskhantering fastställs.
− Riktlinjer för riskhantering antagna av kommunstyrelsen 2014-01-29 § 16
upphävs.
− Riktlinjerna 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 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
− Stadskontorets förslag till Riktlinjer för riskhantering fastställs.
− Riktlinjer för riskhantering antagna av kommunstyrelsen 2014-01-29 § 16
upphävs.
− Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
− Finansföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2012-06-20 § 215 upphävs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Delårsrapport januari-augusti 2016 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2016:383 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2016-10-03 § 75 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2016.
Beslutsunderlag
Protokoll från Styrelsen för Jönköpings AB 2016-10-03 § 75 med tillhörande
rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2016 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2016 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 298

Ekonomirapport nr 2 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:382 040
Sammanfattning
Styrelsen för Rådhus AB har med protokoll 2016-10-03 § 76 överlämnat
Ekonomirapport nr 2 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2016-10-03 § 76 med tillhörande rapport.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Ekonomirapport nr år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 299

Finansrapport nr 2 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:381 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2016-10-03 § 77 överlämnat finansrapport nr 2 för år 2016 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2016-10-03 § 77 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport nr 2 för år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport nr 2 för år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 300

Ansökan om förvaltarskap för Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu
Bentheim
Ks/2016:391 046
Sammanfattning
I samband med ansökan om permutation för Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda
zu Bentheim uppdagades att det inte finns någon bekräftelse på att Jönköpings
kommun är utsedd som förvaltare. För att kunna fortsätta arbetet med att genomföra permutationen måste därför beslut fattas. Stadskontoret föreslår att
hos Länsstyrelsen ansöka om att bli förvaltare för ovan nämnda stiftelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun åtar sig förvaltarskapet för Stiftelsen Prinsessan
Ferdinanda zu Bentheim och ansöker hos Länsstyrelsen om att få bli förvaltare för ovan nämnda stiftelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun åtar sig förvaltarskapet för Stiftelsen Prinsessan
Ferdinanda zu Bentheim och ansöker hos Länsstyrelsen om att få bli förvaltare för ovan nämnda stiftelse.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 301

Kommunstyrelsens delegationsordning
Ks/2015:448 002
Sammanfattning
Kommunstyrelsens nu gällande delegationsordning antogs av styrelsen
2015-06-16. Nu föreslås ett tillägg avseende deltagande och medfinansiering i
EU-projekt.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-10 med tillhörande förslag till ny delegationsordning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beslutet expedieras till:
Lu
Stadsdirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 302

Medborgarförslag om vägskatt på E4:an genom Jönköping och
Huskvarna
Ks/2016:224 510
Sammanfattning
Bengt Heed föreslår genom ett medborgarförslag att en vägskatt införs för alla
fordon på väg E4 som passerar Jönköping i syfte att finansiera en flyttning av
vägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26 § 130 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-04-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-10-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Heed
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 303

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2016:348 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner inkomna senast 2016-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 304

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2016:347 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2015-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2016:346 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag. Av redovisningen framgår
att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna
bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att redovisa till
kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna
bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att redovisa till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 306

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2016:345 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 307

Konferens: ”Hur får vi grundläggande service till alla i Jönköpings
län”
Ks/2016:395 000
Sammanfattning
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in till konferens med workshop och panelsamtal om hur grundläggande samhällsservice
och infrastruktur ska kunna tillgodoses för alla i invånare i länet.
Konferensen, som äger rum den 8 december på Träcentrum i Nässjö
klockan 9.00 – 14.30, är kostnadsfri och öppen för alla.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i konferensen.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Motion om upprättande av social översiktsplan
Ks/2016:109 700
Sammanfattning
Adrian Ericson (S) och Ilan De Basso (S) anför, för den socialdemokratiska
fullmäktigegruppen, i motion inkommen 2016-01-27 att det krävs ett långsiktigt strategiskt planeringsarbete för att Jönköpings kommun ska bli en långsiktigt hållbar kommun. För att ett samhälle ska kunna betecknas som hållbart
påtalas tre dimensioner: ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar följande:
− Att kommunen upprättar en social översiktsplan.
− Att kommunen utifrån en social översiktsplan upprättar en handlingsplan.
Kommunfullmäktige har 2016-01-28 § 6 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2016-01-27
Stadkontorets tjänsteskrivelse 2016-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utveckla arbetet med Välfärdsindikatorer för Jönköpings kommuns delområden i enlighet med vad som
beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-11-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en social översiktsplan med
tillhörande handlingsplan i enlighet med vad som framgår av undertecknads yttrande.
− Motionen förklaras därmed bifallen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
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
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
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 kommunstyrelsen att utveckla arbetet med Välfärdsindikatorer för Jönköpings kommuns delområden i enlighet med vad som beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse.
− Motionen förklaras besvarad.
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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§ 309

Redovisning av uppdrag att undersöka hur kommunen i ökad utsträckning ska kunna erbjuda utbildning på hemmaplan för elever
med autismspektrumtillstånd
Ks/2015:513 617
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, i samband med beslut om VIP 2016-2018, gett utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samverkan med socialnämnden undersöka hur kommunen i ökad utsträckning ska kunna erbjuda utbildning på hemmaplan för elever med autismspektrumtillstånd.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-10-17 § 108 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-11-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Motion om gymnasieutbildning för elever med autismspektrumtillstånd i kommunal regi
Ks/2016:262 600
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2016-05-24 att det idag finns stora brister i
den kommunala skolorganisationen beträffande möjligheter för ungdomar med
autismspektrumtillstånd (AST) att bedriva studier på gymnasienivå. Motionären föreslår följande:
− Att vår kommunala gymnasieskola ska vara rustad för och erbjuda elever med autismspektrumtillstånd utbildning i egen regi.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26 § 128 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion 2016-05-24
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-10-17 § 109 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-11-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk,
fysisk och social hälsa – barn och unga i Jönköping
Ks/2015:502 624
Sammanfattning
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) har överlämnat förslag till handlingsplan för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och
unga i Jönköping. Handlingsplanen gäller samverkan mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län kring barn och unga. Ärendet har remissbehandlats av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan 2016-2019 samverkan psykisk, fysisk och social
hälsa med ändringar och tillägg gjorda enligt stadskontorets förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Lärarförbundet, daterad 2016-02-15
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Region Jönköpings län, daterat 2016-03-02
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-03-21 § 36 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-22 § 35 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Handlingsplan 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och unga i Jönköping antas med följande korrigering:
•

Inom området Etik på nätet görs tillägg med arbetet för att öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet. Ansvarig: utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen

− Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) äger rätt att vid behov
komplettera planen med ytterligare mål och aktiviteter i samverkan.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yttrande 2016-11-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) förslag tillstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Handlingsplan 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och unga i Jönköping antas med följande korrigering:
•

Inom området Etik på nätet görs tillägg med arbetet för att öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet. Ansvarig: utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen

− Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) äger rätt att vid behov
komplettera planen med ytterligare mål och aktiviteter i samverkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-09

§ 312

Redovisning av uppdrag att ta fram formerna för ett kommunövergripande föräldrastödsprogram
Ks/2015:516 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om VIP
2016-2018, givit socialnämnden i uppdrag att ta fram formerna för ett kommunövergripande föräldrastödsprogram i syfte att minska risken för social problematik och ohälsa i vid bemärkelse bland barn och unga.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-05-17 § 113 med tillhörande handlingar
Skrivelse från Region Jönköpings län, daterad 2016-10-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till socialnämnden att utveckla utbudet av föräldrastödsmetoder i enlighet med förslaget.
− Uppdrag ges till socialnämnden att genomföra informationsinsatser riktade
till föräldrar kring det utvecklade föräldrastödet.
− Uppdrag ges till socialnämnden att i december 2017 återredovisa till kommunfullmäktige hur föräldrastödet har utvecklats.
− Åtgärderna finansieras inom socialnämndens budgetram fr.o.m. 2017.
− Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till socialnämnden att utveckla utbudet av föräldrastödsmetoder i enlighet med förslaget.
− Uppdrag ges till socialnämnden att genomföra informationsinsatser riktade
till föräldrar kring det utvecklade föräldrastödet.
− Uppdrag ges till socialnämnden att i december 2017 återredovisa till kommunfullmäktige hur föräldrastödet har utvecklats.
− Åtgärderna finansieras inom socialnämndens budgetram fr.o.m. 2017.
− Socialnämndens redovisning godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 313

Begäran om överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
Ks/2016:308 700
Sammanfattning
Socialnämnden har 2016-06-21 § 145 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen
om att Jönköpings kommun initierar en så kallad Överenskommelse-process.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-06-21 § 145
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Uppdrag ges till stadskontoret att med ledningsutskottet som styrgrupp initiera en Överenskommelse-process som ett första led för att forma Idéburna
Offentliga Partnerskap (IOP), underlätta för socialt företagande och i övrigt
stärka samarbetet mellan kommunen och ideell sektor.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-11-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Uppdrag ges till stadskontoret att med ledningsutskottet som styrgrupp initiera en Överenskommelse-process som ett första led för att forma Idéburna
Offentliga Partnerskap (IOP), underlätta för socialt företagande och i övrigt
stärka samarbetet mellan kommunen och ideell sektor.

Beslutet expedieras till:
Sn
Lu
Stadsdirektören
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 314

Motion om ett kallbadhus i Jönköpings kommun
Ks/2016:108 829
Sammanfattning
Mona Forsberg (S) och Lynn Carlsson (S) skriver i en motion att en kommun
som vår ska ha ett kallbadhus och att Jönköping som har tre sjöar inne i staden
har alla förutsättningar för ett kallbadhus. Ett kallbad för med sig positiva saker
såsom förbättrad blodcirkulation och bidrar till allmänt välbefinnande. Mot
denna bakgrund lämnas följande förslag:
− Att stadsbyggnadsnämnden i samråd med berörda nämnder snarast får i
uppdrag att utreda byggandet av ett kallbadhus i Vättern eller på annan
lämplig plats i kommunen.
− Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om formerna för
driften och av ett ev. café i anslutning till det nya kallbadhuset
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 5 att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till stadsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2016-01-18
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-12 § 238 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-09 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens första strecksats bifalls.
− Motionens andra strecksats förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag
med följande tillägg: ”Kallbadhuset bör inte läggas på Vätterstranden mellan
piren och Rosenlund, som idag inte är så exploaterad. En placering i anslutning
till piren eller väster om piren bör utredas.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-09

Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag varvid kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen upptar härefter Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande till avgörande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.
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

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
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
− Motionens första strecksats bifalls.
− Motionens andra strecksats förklaras besvarad.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Justerandes sign
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§ 315

Motion om tillgänglighet till Huskvarnaån
Ks/2016:222 814
Sammanfattning
Katja Öz (S) skriver i en motion att Huskvarnaån är en oas i de centrala delarna
av Huskvarna och en viktig plats för rekreation. Motionären anser att det tyvärr
är otillgängligt på platser kring ån och att det finns mycket skräp på åns botten.
Mot denna bakgrund föreslås:
− Att kommunen röjer kring och i ån för att tillgängliggöra den bättre för
allmänheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 100 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och kommundelsrådet för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2016-04-26
Tekniska nämndens beslut 2016-08-16 § 170 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommundelsrådets yttrande 2016-08-28
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2016-09-22 § 377 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
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§ 316

Yttrande över rapporten ”Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten”
Ks/2016:314 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten” (M2016/01874/R). Synpunkter lämnas till Miljö- och
energidepartementet senast den 11 november 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-07-15
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2016-09-22 § 376 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-10-13 § 96 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 rapporten Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten lämnas till Miljö- och energidepartementet enligt
kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över rapporten Översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten lämnas till Miljö- och energidepartementet enligt
kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Stbn
Mhn
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§ 317

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan”
Ks/2016:333 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges möjlighet att till Miljö- och energidepartementet senast den 15 november 2016 lämna synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdrag om ”Torvutvinningens och torvanvändningens klimatoch miljöpåverkan”(M2015/03518/Nm).
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-08-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22 § 378 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-10-13 § 95 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 Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Torvutvinningens och torvanvändningens
klimat- och miljöpåverkan överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om Torvutvinningens och torvanvändningens
klimat- och miljöpåverkan överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Stbn
Mhn
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§ 318

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till reviderade allmänna
råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av
flygplatser
Ks/2016:351 425
Sammanfattning
Jönköpings kommun inbjuds att senast 2016-11-15 yttra sig över Naturvårdsverkets förslag till reviderade allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller
och om tillståndsprövning av flygplatser. Förslagen till reviderade allmänna råd
innebär främst en anpassning av tidigare råd till den nya förordningen ”Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216”.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2016-09-12
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-12 § 427 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-10-13 § 97 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun har inget att invända mot Naturvårdsverkets förslag
till reviderade allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun har inget att invända mot Naturvårdsverkets förslag
till reviderade allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Stbn
Mhn
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§ 319

Yttrande över förslag till detaljplan Månsarp 1:186 mfl., Jönköpings
kommun
Ks/2016:388 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten
Månsarp 1:186 m.fl., Jönköpings kommun. Planens huvudsyfte är att pröva
lämpligheten för framförallt bostadsbebyggelse av varierad karaktär på del av
fastigheten Månsarp 1:186 m.fl. Planen ställs nu ut för granskning och synpunkter ska lämnas senast 2016-11-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden skrivelse 2016-10-19 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för bostäder på del av Månsarp 1:186 m.fl., Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 320

Nytt stadsmiljöprogram
Ks/2016:289 011
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden överlämnar förslag på nytt stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun. Förslaget innehåller ett övergripande stadsmiljöprogram och
fem olika fördjupningar med råd och riktlinjer för olika delar av stadsmiljön.
Materialet har varit på samråd och inkomna yttrandena finns sammanställda i
en samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-16 § 295 med tillhörande tjänsteskrivelse
Samrådsredogörelse 2016-06-03
Stadsmiljöprogram
Fördjupningar: Tillgänglig stad, Stadens uteserveringar, Stadens skyltar och
försäljning på allmän plats, Stadens evenemang, Stadens konst
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Nytt stadsmiljöprogram antas.
− Vid kommande revidering av stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska synpunkterna i Carin Berggrens (M) kommunalrådsyttrande beaktas.
Förslag till kommunstyrelsen
− Under förutsättning att kommunfullmäktige antar Nytt stadsmiljöprogram,
fastställs de upprättade fördjupningarna med råd och riktlinjer för Tillgänglig stad, Stadens uteserveringar, Stadens skyltar och försäljning på
allmän plats, Stadens evenemang samt Stadens konst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-11-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg i stadsmiljöprogrammet, s. 34:
− HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan Jönköpings län) bjuds in
till Stadsmiljögruppen.
Vad gäller de delar av ärendet som kommunstyrelsen beslutar om för egen del
föreslås följande tillägg och ändringar:
− Stadens evenemang:
• Tillägg s.5: HSO läggs till i listan över viktiga parter.
− Stadens uteserveringar:

Justerandes sign
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•

Tillägg s.4: I de fall uteserveringar placeras utmed fasad är det viktigt
att dessa kompletteras med ledstråk eller annan markering som möjliggör säker passering för personer med synnedsättning.
• Ändring s.11: För att personer med nedsatt syn ska kunna uppmärksamma inhägnaden så bör ska den vara i en kontrasterande färg.
− Stadens skyltar och försäljning:
• Ändring gällande trottoarpratare: Trottoarpratare tillåts inte inom områdena Väster och Öster i Jönköping enligt karta bifogad till yttrandet.
• Ändring s.19, andra meningen under rubrik Efterlevnad ges följande
lydelse: Kommunen anordnar kontinuerligt stadsvandringar tillsammans med HSO och representanter från Polis, Räddningstjänst och
Jönköpings City för att lyfta tillgänglighetsaspekten i stadskärnan.
− Tillgänglig stad:
• Ändring s.5: Ordet Brukarrådet ersätts med Tillgänglighetsrådet.
• Ändring s.6, andra meningen under rubrik Markbeläggning ges följande
lydelse: Det innebär att smågatsten inte ska användas vid nybyggna
tion.
• Ändring s.7, tredje meningen under rubrik Ramper: Ramper bör ska ha
avåkningsskydd, 4 cm högt.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
med följande tillägg i Stadsmiljöprogrammet:
• Sidan 7, tillägg: ”Bebyggelsemiljöns historiska prägel ska, när så är
möjligt, bevaras.”
• Sidan 10, tillägg: ”Naturområden, inte bara parkmark, ska finnas tillgängliga inom rimligt avstånd. Små naturområden insprängda i stadsmiljön berikar och ger en upplevelserik och god uppväxtmiljö.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till behandling
uppta de delar av ärendet som ska beslutas av kommunfullmäktige.
Härefter upptas de upprättade fördjupningar som ska beslutas av kommunstyrelsen.
Huvudförslaget
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag innebärande följande förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Nytt stadsmiljöprogram antas.
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− Vid kommande revidering av stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska synpunkterna i Carin Berggrens (M) kommunalrådsyttrande beaktas.
Tillägg på sidan 34 i stadsmiljöprogrammet
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag att HSO bjuds in till Stadsmiljögruppen.
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tillägget och
finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tillägget.
Nej-röst för bifall till tillägget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg.
Tillägg på sidan 7 i stadsmiljöprogrammet
Staffan Eklöfs (SD) tilläggyrkande att bebyggelsemiljöns historiska prägel ska,
när så är möjligt, bevaras.
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsens avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
12
3
Kommunstyrelsen har med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat avslå Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) och Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet.
Tillägg på sidan 10 i stadsmiljöprogrammet
Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande att naturområden, inte bara parkmark, ska
finnas tillgängliga inom rimligt avstånd. Små naturområden insprängda i
stadsmiljön berikar och ger en upplevelserik och god uppväxtmiljö.
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
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)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Justerandes sign
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Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avslå Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Tillgänglig stad
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådets Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla Mona
Forsbergs (S) förslag.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har alltså beslutat:
− Upprättad fördjupning Tillgänglig stad fastställs med följande ändringar:
• Sidan 5: Ordet Brukarrådet ersätts med Tillgänglighetsrådet.
• Sidan 6, andra meningen under rubrik Markbeläggning ges följande lydelse: Det innebär att smågatsten inte ska användas vid nybyggnation.
• Sidan 7, tredje meningen under rubrik Ramper: Ramper bör ska ha
avåkningsskydd, 4 cm högt.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet.
Stadens uteserveringar
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådets Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat:
− Upprättad fördjupning Stadens uteserveringar fastställs med följande tilllägg och ändring:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

•
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-09

Sidan 4: I de fall uteserveringar placeras utmed fasad är det viktigt att
dessa kompletteras med ledstråk eller annan markering som möjliggör
säker passering för personer med synnedsättning.
Sidan11: För att personer med nedsatt syn ska kunna uppmärksamma
inhägnaden så bör ska den vara i en kontrasterande färg.

Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet.
Stadens skyltar och försäljning på allmän plats
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådets Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla Mona
Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat:
− Upprättad fördjupning Stadens skyltar och försäljning på allmän plats fastställs med följande ändringar:
• Ändring gällande trottoarpratare: Trottoarpratare tillåts inte inom områdena Väster och Öster i Jönköping enligt karta bifogad till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande.
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Sidan.19, andra meningen under rubrik Efterlevnad ges följande lydelse: Kommunen anordnar kontinuerligt stadsvandringar tillsammans
med HSO och representanter från Polis, Räddningstjänst och Jönköpings City för att lyfta tillgänglighetsaspekten i stadskärnan.

Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet.
Stadens evenemang
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat:
− Upprättad fördjupning Stadens evenemang fastställs med följande tillägg:
• Sidan 5: HSO läggs till i listan över viktiga parter.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet.
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Stadens konst
Kommunstyrelsens beslutar följande:
− Upprättad fördjupning Stadens konst fastställs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat att fastställa de upprättade fördjupningarna med råd och riktlinjer – med ändringar och tillägg som redovisas ovan –
för Tillgänglig stad, Stadens uteserveringar, Stadens skyltar och försäljning på
allmän plats, Stadens evenemang samt Stadens konst. Besluten gäller under
förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt stadsmiljöprogram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Nytt stadsmiljöprogram antas med följande tillägg:
• HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan Jönköpings län) bjuds
in till Stadsmiljögruppen.
− Vid kommande revidering av stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska synpunkterna i Carin Berggrens (M) kommunalrådsyttrande beaktas.
Reservationer
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling
av respektive delfråga enligt ovan.
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§ 321

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 20172025
Ks/2016:164 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet för Jönköpings kommun finns från och med 2009 sammanställt i dokumentet Program för hållbar utveckling – miljö. Programmet uppdateras årligen och 2016 års revideringar har remitterats under tiden april-juni.
Förslag till Program för hållbar utveckling – miljö har därefter omarbetats med
hänsyn till inkomna synpunkter, se tillhörande antagandehandling.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-10-12
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2017-2025, antagandehandling daterad 2016-10-12
Samrådsredogörelse daterad 2016-10-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2017-2025 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Reviderat Program för hållbar utveckling – Miljö, Framtidens Jönköping
2017-2025 antas med följande tillägg:
• Stycke 4.1 Energi, Lokal effektiv och förnybar energiproduktion, kompletteras med följande text: ”Biogasproduktionen i kommunen ska
eventuellt fortsätta utvecklas. En utveckling förutsätter att biogasproduktionen kan bedrivas som en ekonomiskt hållbar verksamhet.”
− Vid nästkommande uppdatering av Program för hållbar utveckling – miljö
redovisas på vilket sätt jämställdhetsperspektivet beaktats av arbetsgrupperna vid framtagandet av mål och åtgärder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-10-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
Justerandes sign
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− Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: "Kommunstyrelsen får i uppgift att inventera hur mycket engångsmaterial som beställs i
kommunen samt därutöver att föreslå vilka engångsmaterial som ska bli föremål för ambitionssättningen att inköpen ska minska med 10 % årligen".
− Stycke 5.4.2 Konsumtion mål 13a ändras till följande text: "I kommunala
kök ska minst 50 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska varor
senast 2020".
− Uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden att inför nästkommande
revidering av programmet lämna förslag på mål gällande gifthalter i fisk
tillsammans med förslag på åtgärder för att uppnå målet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
förslag samt med tillägget att följande stycke läggs till som mål under punkten
5.4.2. Konsumtion: ”Förbrukningen av animaliska livsmedel i de kommunala
köken ska minska med minst 20 % senast 2020 från 2014 års nivåer.”
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag
med följande ändringar och tillägg:
Punkt 1.6. Miljö och genus: Andra stycket stryks.
Punkt 2.4.7. Djur och växter kompletteras med följande nya mål: ”Invasiva
arters förekomst ska vara känd.” och ”Invasiva arters påverkan på biologisk
mångfald ska minska.” Vidare föreslås punkten kompletteras med följande nya
åtgärder: ”Invasiva arters förekomst ska inventeras.” och ”Bekämpning av invasiva arter ska påbörjas.”
Punkt 3.3. Visioner: Textens avslutning under första punkten ges följande lydelse: ”…där gång-, cykel- och kollektivtrafik samsas med biltrafik i en väl
utbyggd och hållbar infrastruktur.”
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Margareta Sylvans
(MP) tilläggsyrkande.
Anna Mårtensson (L) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) yrkade ändringar
och tillägg.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta de yrkade ändringarna.
Härefter upptas kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag i övrigt.
Slutligen upptas de yrkade tilläggen.
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Punkt 5.4.2. Konsumtion mål 13a – ändringsyrkande
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag att texten ändras till följande: ”I
kommunala kök ska minst 50 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska
varor senast 2020.”
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet.
Punkt 1.6. Miljö och genus – ändringsyrkande
Staffan Eklöfs (SD) yrkande att andra stycket under rubriken stryks.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röster bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Punkt 3.3. Visioner – ändringsyrkande
Staffan Eklöfs (SD) yrkande att textens avslutning under första punkten ges
följande lydelse: ”…där gång-, cykel- och kollektivtrafik samsas med biltrafik i
en väl utbyggd och hållbar infrastruktur.”
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
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Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
12
2
1
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte en ledamot avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Huvudförslaget
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag i övrigt.
Punkt 5.4.2. Konsumtion– tilläggsyrkande
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag att punkten kompletteras med
följande text: "Kommunstyrelsen får i uppgift att inventera hur mycket engångsmaterial som beställs i kommunen samt därutöver att föreslå vilka engångsmaterial som ska bli föremål för ambitionssättningen att inköpen ska
minska med 10 % årligen".
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet 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)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Justerandes sign
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x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
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Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
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 avslå
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tilläggsyrkande.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet.
Uppdrag gällande gifthalter i fisk – tilläggsyrkande
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag:
− Uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden att inför nästkommande
revidering av programmet lämna förslag på mål gällande gifthalter i fisk
tillsammans med förslag på åtgärder för att uppnå målet.
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet 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
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tilläggsyrkande.
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Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet.
Punkt 2.4.7. Djur och växter – tilläggsyrkande
Staffan Eklöfs (SD) yrkande att punkten kompletteras med följande nya mål:
”Invasiva arters förekomst ska vara känd.” och ”Invasiva arters påverkan på
biologisk mångfald ska minska.” Vidare föreslås punkten kompletteras med
följande nya åtgärder: ”Invasiva arters förekomst ska inventeras.” och ”Bekämpning av invasiva arter ska påbörjas.”
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet 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
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röster beslutat avslå
Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Punkt 5.4.2. Konsumtion – tilläggsyrkande
Margareta Sylvans (MP) yrkande att följande stycke läggs till som mål under
punkten: ”Förbrukningen av animaliska livsmedel i de kommunala köken ska
minska med minst 20 % senast 2020 från 2014 års nivåer.”
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Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet 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
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
Margareta Sylvans (MP) tilläggsyrkande.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Reviderat Program för hållbar utveckling – Miljö, Framtidens Jönköping
2017-2025 antas med följande tillägg:
• Stycke 4.1 Energi, Lokal effektiv och förnybar energiproduktion, kompletteras med följande text: ”Biogasproduktionen i kommunen ska
eventuellt fortsätta utvecklas. En utveckling förutsätter att biogasproduktionen kan bedrivas som en ekonomiskt hållbar verksamhet.”
− Vid nästkommande uppdatering av Program för hållbar utveckling – miljö
redovisas på vilket sätt jämställdhetsperspektivet beaktats av arbetsgrupperna vid framtagandet av mål och åtgärder.
Reservationer
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling
av respektive delfråga enligt ovan.
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§ 322

Miljömålsanslag 2017
Ks/2016:195 403
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som har beslutats uppgå till 3 100 tkr under 2017. Klimatväxlingsavgift
som inte använts 2014 och 2015 (515 tkr) har tidigare överförts till miljömålsanslaget (via miljöfonden).
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2017 (3 100 000 kr)
samt 515 000 kr från miljöfonden ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• Totalt 1 833 kr till miljökontoret enligt följande:
− 60 tkr till uppföljande mätningar av benso(a)pyren.
− 200 tkr till kartläggning av mikroplast i Vättern.
− 600 tkr till anläggning av fiskväg i Tabergsån.
− 100 tkr till åtgärd av två vandringshinder i Musslebobäcken.
− 450 tkr till undersökningar av förorenade områden.
− 200 tkr till utredning av åtgärder i Attarpsdammen.
− 125 tkr till Retoy-aktiviteter
− 98 tkr till Naturvårdsavtal Lillån Bankeryd
• Totalt 1 022 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
− 12 tkr till sådd av ängsfrön
− 200 tkr till test av sopsaltning
− 250 tkr till system för byggmaterialbedömning
− 500 tkr till förbättrade cykelparkeringar.
− 60 tkr till elbilspool.
• Totalt 190 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:
− 45 tkr till projektet hela RESAN- regionalt stöd för hållbart resande
i Jönköpings län.
− 85 tkr till länsgemensam tidning och klimatveckan.
− 60 tkr till arbete med stadsodling.
• Totalt 365 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
− 300 tkr till ny grönstrukturplan.
− 65 tkr till utveckling av intern kampanj för hållbart resande
• Totalt 35 tkr till Kultur- och fritidsförvaltningen enligt följande:
− 35 tkr till automover på Brittebo.
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Totalt 170 tkr till Utbildningsförvaltningen enligt följande:
− 170 tkr till kapitalkostnad - Upptech

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2017 (3 100 000 kr)
samt 515 000 kr från miljöfonden ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• Totalt 1 833 kr till miljökontoret enligt följande:
− 60 tkr till uppföljande mätningar av benso(a)pyren.
− 200 tkr till kartläggning av mikroplast i Vättern.
− 600 tkr till anläggning av fiskväg i Tabergsån.
− 100 tkr till åtgärd av två vandringshinder i Musslebobäcken.
− 450 tkr till undersökningar av förorenade områden.
− 200 tkr till utredning av åtgärder i Attarpsdammen.
− 125 tkr till Retoy-aktiviteter
− 98 tkr till Naturvårdsavtal Lillån Bankeryd
• Totalt 1 022 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
− 12 tkr till sådd av ängsfrön
− 200 tkr till test av sopsaltning
− 250 tkr till system för byggmaterialbedömning
− 500 tkr till förbättrade cykelparkeringar.
− 60 tkr till elbilspool.
• Totalt 190 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:
− 45 tkr till projektet hela RESAN- regionalt stöd för hållbart resande
i Jönköpings län.
− 85 tkr till länsgemensam tidning och klimatveckan.
− 60 tkr till arbete med stadsodling.
• Totalt 365 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
− 300 tkr till ny grönstrukturplan.
− 65 tkr till utveckling av intern kampanj för hållbart resande
• Totalt 35 tkr till Kultur- och fritidsförvaltningen enligt följande:
− 35 tkr till automover på Brittebo.
• Totalt 170 tkr till Utbildningsförvaltningen enligt följande:
− 170 tkr till kapitalkostnad - Upptech

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
Ekonomichefen
Justerandes sign
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§ 323

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten
inom Jönköpings kommun
Ks/2016:389 432
Sammanfattning
I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (VA-lagen) regleras
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.
Kommunen har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Dessa områden uppdateras i samband med tillkommande bebyggelse som behöver vattentjänster. Det kan vara enskilda fastigheter eller hela exploateringsområden som byggs.
Länsstyrelsen har 2011-03-02 med stöd av VA-lagen förelagt Jönköpings
kommun att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning vid Landsjön. Enligt beslutet ska den allmänna vatten- och avloppsanläggningen vara beslutad
och tagen i drift senast den 31 december 2016. Arbetet med att bygga ut allmänna vatten och spillvattenledningar inom området pågår och beräknas vara
klart under hösten 2016. En förutsättning är enligt VA-lagen att fastigheterna
inom området vid Landsjön införlivas i verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten.
Tekniska nämnden föreslår att ett antal fastigheter, inklusive området vid
Landsjön, införlivas i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.
Vid sitt sammanträde 2016-10-11 § 218 beslutade tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige:
− Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas i enlighet
med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-09-22 med bilaga 1,
2016-09-22.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-10-11 § 218 samt tillhörande tjänsteskrivelse
med bilagor.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas i enlighet
med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2016-09-22 med bilaga 1,
2016-09-22.
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§ 324

Medborgarförslag om åtgärder för ökad trygghet på Österängen
Ks/2016:171 009
Sammanfattning
Mattias Melin skriver i ett medborgarförslag att han upplever Österängen som
otryggt om kvällarna på grund av att många lampor inte fungerar och att Öxnehagaravinen är mörk. Han vill att Österängens belysning ses över och önskar
även en områdespolis till Österängen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter vidareremitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2016-03-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-16 § 299 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Tekniska nämndens beslut 2016-10-11 § 216 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat och skickas till Polisen och Vätterhem för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-10-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat och skickas till Polisen och Vätterhem för kännedom.

Beslutet expedieras till:
M Melin
Polismyndigheten
Bostads AB Vätterhem
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-09

§ 325

Medborgarförslag om "VM i parken" i samband med fotbolls - VM
2018
Ks/2016:187 869
Sammanfattning
Behnaz Bahabozogi föreslår att Jönköpings kommun sommaren 2018 anordnar
”VM i parken” vid lämplig plats i centrala Jönköping. Förslaget innebär att
matcherna från fotbolls-VM visas på storbildskärm, att arrangemanget är öppet
för alla och alkoholfritt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 101 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter vidareremitterats till kulturoch fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-03-28
Kultur- och fritidsnämnden beslut 2016-09-08 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Bahabozogi
Kfn
Diariet
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§ 326

Inbjudan till utbildning "Mänskliga rättigheter"
Ks/2016:408 027
Sammanfattning
Jönköpings kommun deltar i ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges
Kommuner och Landsting tillsammans med femton kommuner, landsting och
regioner som rör mänskliga rättigheter och hur dessa frågor kan integreras i
styrning och ledning. Som ett led i arbetet med projektet inbjuder kommunen
nu sina förtroendevalda, förvaltningschefer samt ledande tjänstemän i de kommunala bolagen till ett utbildningstillfälle. Utbildningen äger rum den
22 november kl 13-17 i Erik Dahlbergsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
utbildningen den 22 november.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
utbildningen den 22 november.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 327

Justering av borgensförbindelse för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:344 045
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 117 att utöka den generella borgensramen till 8 000 mnkr att gälla för upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt gällande riktlinjer för riskhantering. Beslutet om borgensåtagandet behöver justeras från att vara en enkel borgen till en proprieborgen, dvs
att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Jönköpings Rådhus AB:s
låneförpliktelser. Anledningen till detta är främst att Kommuninvest begär proprieborgen som säkerhet för all sin utlåning till kommunala företag. Kommuninvest anser då att det vid utlåning till ett kommunalt företag med kommunal
borgen riskmässigt är säkrare och är att jämställa med utlåning till kommunen
själv.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Såsom för egen skuld ingår Jönköpings kommun borgen för Jönköpings
Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8 000
mnkr, att gälla för upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt
gällande riktlinjer för riskhantering.
− Beslutet ersätter i sin helhet kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 117.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Såsom för egen skuld ingår Jönköpings kommun borgen för Jönköpings
Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 8 000
mnkr, att gälla för upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt
gällande riktlinjer för riskhantering.
− Beslutet ersätter i sin helhet kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27 § 117.
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