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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 236

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 6. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2014.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 237

Meddelanden
Anmäls:
Skolinspektionens beslut 2014-09-12 att godkänna ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Jönköpings kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik vid LBS Jönköping.
Skolinspektionens beslut 2014-09-12 att avslå ansökan från Praktiska Sverige
AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningarna färskvaror, delikatess och catering samt kök och servering vid Praktiska Gymnasiet Jönköping.
Länsstyrelsen beslut 2014-09-03 att upphäva kommunfullmäktiges antagandebeslut 2014-06-18 § 156 gällande detaljplan för fastigheten Idyllen 1 m.fl. i
Hovslätt, Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2014-09-11 att avslå överklagande gällande kommunfullmäktiges beslut 2014-02-27 § 38 ”Tillägg till föreskrifter för naturreservatet
Rocksjön”.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-08-25 § 46-48

Kommundelsråd Huskvarnas protokoll

2014-06-17 § 19-27

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 238

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökningar om utdelning ur
Louise och Axel Fahlströms fond.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 239

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2014
Ks/2014:345 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. augusti 2014. Rapporten innehåller förutom en ekonomisk redogörelse
med prognos även redovisning av särskilda uppdrag samt uppföljning av sjukfrånvaro och återbesättningsprövning.
Budgeterat resultat för skattefinansierad verksamhet uppgick enligt fastställd
budget till knappt 55 mnkr. Budgeterat resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår nu till 14 mnkr som en följd av beslut om bl.a. dispositioner
ur resultatfonder, ingen utdelning från Bostads AB Vätterhem m.m. Prognosen
visar ett resultat på 17 mnkr inkl. affärsverksamhet. Detta ska jämföras med ett
budgeterat resultat på 14 mnkr. Investeringsvolymen bedöms hamna på knappt
460 mnkr för den skattefinansierade verksamheten samt knappt 190 mnkr för
affärsverksamheten. Total investeringsvolym beräknas hamna på knappt 635
mnkr att jämföra med budget på drygt 870 mnkr (inkl. exploateringsbudget).
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-15
Månadsrapport augusti för 2014, daterad 2014-09-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. augusti 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. augusti 2014 godkänns.
Beslutet expedieras till: Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Nytt avtal mellan de nordiska vänorterna Bodö, Jönköping, Kuopio
och Svendborg
Ks/2014:286

105

Sammanfattning
Förslag till nytt avtal om vänortssamarbete 2014-2022 mellan Jönköping och
dess vänorter Bodö, Kuopio och Svendborg har upprättats under överläggningarna vid vänortsmöte i Jönköping 2014.
Beslutsunderlag
Avtal för vänortssamarbete 2014-2022 mellan kommunerna Jönköping, Bodö,
Kuopio och Svendborg
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-08-25 § 166
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-08-25 § 166 med förslag till
kommunstyrelsen:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtal om vänortssamarbete mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal om vänortssamarbete mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Yttrande över promemorian ”Statlig ersättning till barn och unga
som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering” (Ds 2014:19)
Ks/2014:271 009
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2014-05-26 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt promemorian ”Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering” (Ds 2014:19) för synpunkter. Socialdepartementet önskar kommunens svar senast 2014-09-30.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-05-26
Socialnämndens beslut 2014-08-19 § 152 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”Statlig ersättning till
barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering” (Ds
2014:19) överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”Statlig ersättning till
barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering” (Ds
2014:19) överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 242

Yttrande över promemorian ”Examenspremier till vissa lärare”
Ks/2014:295 600
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2014-06-17 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt promemorian ”Examenspremier till vissa lärare” för synpunkter. Utbildningsdepartementet önskar kommunens svar senast 2014-10-01.
Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har meddelat att de avstår från att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-06-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Examenspremier
till vissa lärare” överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-09-18 med överlämnande av
särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Utbildningsdepartementet enligt av kommunalrådet Ilan
De Basso (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Examenspremier
till vissa lärare” överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Yttrande över promemorian ”Avskaffad åldersavskrivning för
studielån och återkrav på studiemedel”
Ks/2014:296 040
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2014-06-17 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt promemorian ”Avskaffad åldersavskrivning för studielån
och återkrav av studiemedel” för synpunkter. Utbildningsdepartementet önskar
kommunens svar senast 2014-10-01.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-06-17
Socialnämndens beslut 2014-08-19 § 153 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav på studiemedel” överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-09-21 med överlämnande av
särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Utbildningsdepartementet enligt av kommunalrådet Ilan
De Basso (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav på studiemedel” överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Sn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län
2015-2017”
Ks/2014:281 860
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Landstinget i Jönköpings län inbjudits att inkomma
med synpunkter över den regionala kulturplanen för Region Jönköpings län
2015-2017. Den översända remissen inkluderar tre deldokument: Regional
kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017, Strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 samt Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län 2015-2017.
Beslutsunderlag
Landstingets remiss 2014-06-09
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-18 § 90 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 103 med tillhörande
handlingar
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 122-125 med tillhörande tjänsteskrivelser
Stadskontorets yttrande 2014-08-22 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-08-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017”
avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-09-18 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets
förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017”
avges enligt kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017”
avges enligt kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län, Uan, Bun, Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Medborgarförslag om gemensam anläggning för motorsport
Ks/2013:471 517
Sammanfattning
Rolf Alkhagen 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 överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-11-05
Fritidsnämndens beslut 2014-02-20 § 25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-09-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inventera områden och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt
störande sporter.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ta fram en redogörelse för ekonomiska
konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inventera områden och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt
störande sporter.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ta fram en redogörelse för ekonomiska
konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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§ 246

Yttrande över förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller
Ks/2014:308 425
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-09-26 yttra sig över förslag till förordning om riktvärden för buller.
Beslutsunderlag
Förordning om riktvärden för trafikbuller
Miljönämndens beslut 2014-08-20 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 280 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt av kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt av kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Yttrande över förslag till beslut om utvidgat strandskydd vid
Stråken i Habo, Jönköpings och Mullsjö kommuner
Ks/2014:283 430
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har begärt Jönköpings kommuns synpunkter på
förslag om utvidgat strandskydd vid Stråken.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-06-11
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 279 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 279 med tjänsteskrivelse daterad 2014-07-08 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 279 med tjänsteskrivelse daterad 2014-07-08 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Det antecknas att det i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse finns ett skrivfel; den väg som däri anges som väg 195 skall rätteligen vara väg 185.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Yttrande över "Priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för
framtidens resande"
Ks/2014:331 040
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län presenterar i skrivelse ett antal förslag till förändringar av den regionala kollektivtrafiken som nu har remitterats till länets
kommuner.
Beslutsunderlag
Remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande 2014-08-25
Stadskontorets yttrande 2014-09-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-09-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets yttrande antas som Jönköpings kommuns svar på remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-09-12 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget
att respektive kommunalrådsyttrande bifogas kommunens yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Elin Rydberg (S), att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Vidare tillstyrker kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets yttrande antas som Jönköpings kommuns svar på remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande. Kommunalrådens yttranden bifogas kommunens yttrande.
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§ 248

Upprustning av Kulturhuset
Ks/2014:336 298
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om nystart av Kulturhuset. I
samband med antagande av VIP 2014-2016 anslogs investeringsmedel om 6
mnkr för upprustning av Kulturhuset innefattande bl.a. större och mer välkomnande entré, samt översyn av värme och ventilation samt teknisk utrustning. En
arbetsgrupp med representanter från tekniska kontoret, kulturförvaltningen
samt flera aktörer från Kulturhuset har tagit fram ett gemensamt förslag på åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag.
Beslutsunderlag
Förslag till lokalprogram för Kulturhuset
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-06-11 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-09-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-09-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag om totalt 6 000 000 kr ställs till tekniska nämndens förfogande under perioden 2014-2016 för att genomföra åtgärder i Kulturhuset på Tändsticksområdet enligt lokalprogram.
− Medlen ska disponeras enligt följande, 2014 2 000 000 kr, 2015 2 000 000
kr, 2016 2 000 000 kr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-19 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att lokalprogrammet
korrigeras avseende bokningssystemet i enlighet med kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericsson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Anslag om totalt 6 000 000 kr ställs till tekniska nämndens förfogande under perioden 2014-2016 för att genomföra åtgärder i Kulturhuset på Tändsticksområdet enligt lokalprogram.
− Medlen ska disponeras enligt följande, 2014 2 000 000 kr, 2015 2 000 000
kr, 2016 2 000 000 kr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-24

§ 250

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – östra
delen av Västersjöns fritidshusområde
Ks/2014:334 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län förelade 2011-03-02 Jönköpings kommun, med
stöd av lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen), att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter och arrendetomter inom
östra delen av Västersjöns fritidshusområde. Området ska vara anslutet senast
2014-12-31.
Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar inom området pågår och beräknas vara färdigt i slutet av november innevarande år.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-08-19 föreslå kommunfullmäktige följande:
− Verksamhetsområde för vatten- och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-08-01 med bilaga 1, 2014-08-01.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 138 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten- och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-08-01 med bilaga 1, 2014-08-01.
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