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§ 149

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:18 ”Kommunal fastighetsskatt,
prognos 2015”
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:17 ”Budgetförutsättningar för
åren 2014-2017”
Ledningsutskottets protokoll

2014-04-22 § 32-34
2014-05-05 § 35-37

Tekniska utskottets protokoll

2014-04-23 § 12-16

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-04-07 § 33-44

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2014-04-23 § 10-20

Månsarp-Taberg

2014-02-06 § 1-9

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 10.40.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Finanschefens beslut om upptagande av lån å 50 000 000 kr i Kommuninvest
med löptid 2014-05-05 – 2018-04-27.
T.f. kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2014-07-14/20
med anledning av triathlon
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Utredningschefens beslut att:
bevilja SOKU – Jönköping 1 800 kr från anslaget för integration och delaktighet 2014 till delfinansiering av seminarium ”Från diktatur till demokrati”
bevilja Cykelfrämjandet, Jönköpingskretsen 24 000 kr från anslaget till integration och delaktighet 2014 till inköp av specialcyklar och hjälmar för att lära
sig cykla.
Ledningsutskottets protokoll

2014-04-22 § 32-34
2014-05-05 § 35-37

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-04-07 § 33-44

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamheter för 2013
Ks/2014:214 107
Sammanfattning
Från den 1 januari 2013 gäller ny lagstiftning i kommunallagen (KL) som påverkar de kommunala bolagen. I KL införs genom lagändringen bl.a. regler
som ger kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen vilket innebär att årliga beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och är kompetensenlig.
Efter genomförd översyn och granskning föreslås att kommunstyrelsen besluta
att Jönköpings Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av Jönköpings Rådhus AB, under 2013 har bedrivit sina verksamheter i enlighet med
det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-15 med tillhörande bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-13 § 353
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen beslutar att Jönköpings Rådhus AB, samt de bolag som
helt eller delvis ägs av Jönköpings Rådhus AB, under 2013 har bedrivit
sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen beslutar att Jönköpings Rådhus AB, samt de bolag som
helt eller delvis ägs av Jönköpings Rådhus AB, under 2013 har bedrivit
sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Delprogram för brottsförebyggande arbete
Ks/2014:236 741
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Polismyndigheten har tagit fram ett delprogram för
brottsförebyggande arbete. Delprogrammet som är ett underdokument till
handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som antogs av kommunfullmäktige 2012-02-23 § 55 samt utgör gemensam handlingsplan polis-kommun.
Delprogrammet har tagits fram av räddningstjänsten och polisen i samverkan
med övriga förvaltningar.
Delprogrammet har remiterats till förvaltningarna under våren 2014.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2014-04-22
Förslag till Delprogram brottsförebyggande arbete
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2014-04-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen att anta Delprogram brottsförebyggande för Jönköpings kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker räddningstjänstens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
– Delprogram brottsförebyggande för Jönköpings kommun antas.
Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten
M Borgström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Förslag till internkontrollplan 2014 för stadskontoret
Ks/2014:131 007
Sammanfattning
Stadskontoret har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2014 samt implementerat åtgärder för förbättrad intern kontroll.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till internkontrollplan 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag till internkontrollplan 2014 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Redovisning av projekt finansierade från fonden för ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagning
Ks/2014:175 047
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-29 § 245 att medge socialnämnden att
under perioden 2012-2015 disponera upp till 37,5 miljoner av ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingmottagande för insatser huvudsakligen syftande till
arbete, utbildning och sysselsättning. Insatserna ska följas upp löpande och
avrapporteras två gånger per år, vid budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-31
Socialnämndens beslut 2014-02-18 § 32 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-02-18 § 33 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-02-18 § 34 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-02-18 § 35 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-03-18 § 60 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
− Socialförvaltningens rapporter angående uppföljning av åtgärder finansierade av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning godkänns.
− Rehabiliteringsprojektet fullföljs med etapp 2.
− Delrapport från utvärdering av rehabiliteringsprojekt ska redovisas i oktober 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-05-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Socialförvaltningens rapporter angående uppföljning av åtgärder finansierade av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-05-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
− Socialförvaltningens rapporter angående uppföljning av åtgärder finansierade av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning godkänns.
Beslutet expedieras till: Sn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Medborgarförslag om gemensam anläggning för motorsport
Ks/2013:471 517
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder lämplig plats samt
finansieringsmöjligheter för en gemensam motoranläggning för alla föreningar
som ingår i Motoralliansen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28 § 284 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-11-05
Fritidsnämndens beslut 2014-02-20 § 25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-05-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder utreda och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt störande sporter. I utredningen bör även ingå en redogörelse för olika finansieringsalternativ och övriga ekonomiska och miljömässiga konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna. Utredningen bör skyndsamt initieras för
att infogas i det pågående arbetet med ny översiktsplan.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-21

§ 156

Ombudgetering av exploateringsverksamheten 2014
Ks/2014:245 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten 2014. Förändringen är bl.a. föranledd av utfallet av exploateringsverksamheten 2013. Motsvarande revidering för kommunens övriga
investeringsprojekt har behandlats av kommunfullmäktige tidigare under året.
Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget innebär en
minskning av investeringsvolymen med netto ca 28,2 mnkr jämfört med tidigare fastställd budget. Den beräknade intäkten avseende realiserad värdeökning
vid tomtförsäljning minskar enligt den reviderade budgeten med 30,8 mnkr.
Föreslagna förändringar av budgeten kommenteras i tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
Tekniska nämnden beslöt 2014-05-06 § 91 föreslå kommunfullmäktige att
godkänna reviderad exploateringsbudget för 2014.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 91 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-05-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2014 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 180 tkr, ökad exploateringsinkomst med
13 663 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 402 tkr.
− Den reducerade investeringsvolymen med netto 28 245 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2014 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 180 tkr, ökad exploateringsinkomst med
13 663 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 402 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Den reducerade investeringsvolymen med netto 28 245 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Yttrande över förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på del av
Ekhagen 3:1 i Jönköpings kommun
Ks/2014:230 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2014-04-28 för yttrande
senast 2014-05-23 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan
för del av Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2014-04-28 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på del av Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen delger som sin uppfattning att Rosmarinvägen ansluts
till Jära 3:1´s anslutningsgata med GC-väg. Kommunstyrelsen har i övrigt
inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på del av
Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Per Johansson (M) och Peter Lundvall (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I Per Johanssons (M) ställe tjänstgör Albert Åhs (M).
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

Albert Åhs (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Göran Karlsson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på del av Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Fursten
Norra 3, Liljeholmen, Jönköpings kommun
Ks/2014:234 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-04-29 för yttrande senast
2014-05-30 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Fursten Norra 3,
Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-04-29 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på Fursten Norra 3, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på Fursten Norra 3, Liljeholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Yttrande över förslag till detaljplan för Stensholm 1:298 m.fl. i
Hakarp, Jönköpings kommun
Ks/2014:235 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-04-28 för yttrande senast
2014-05-16 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Stensholm 1:298
m.fl. i Hakarp, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-04-28 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Stensholm 1:298 m.fl. i Hakarp, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Stensholm 1:298 m.fl. i Hakarp, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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