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§ 369

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2015-10-27 om granskning av ansvarsutövande
för kommunstyrelsen.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll
Tekniska utskottets protokoll

2015-11-23 § 95-99
2015-11-04 § 41-47

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2015-10-19 § 37-44

Lekeryd

2015-11-11 § 50-59

Skärstad-Ölmstad

2015-10-19 § 51-59

Tenhult

2015-09-17 § 36-48
2015-10-22 § 49-59

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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§ 370

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Finanschefens beslut om upptagande av lån i Kommuninvest på 100 mnkr med
löptid 2015-11-26–2021-09-15.
Ledningsutskottets protokoll 2015-11-23 § 95-99.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 371

Motion om att uppdatera och revidera policy för den ekonomiska
förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser
Ks/2015:274 046
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2015-05-26 att kommunens ”Policy för den
ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser” bör
uppdateras. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
 Att policyn för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns
donationsstiftelser uppdateras och revideras.
 Att policyns skrivning om etisk hänsyn tillförs ståndpunkten att kommunen ej medger placeringar i företag vars verksamhet berör eller involverar krig, väpnade konflikter, terrorism eller förtryck av etniska
minoriteter.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-11-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 372

Motion om ett offentligt byggbolag - för fler jobb och bostäder
Ks/2015:278 200
Sammanfattning
Adrian Ericson (S) och Mona Forsberg (S) anför, för den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen, i motion inkommen 2015-05-27, att Jönköpings
kommun ska utreda möjligheten till ett offentligt byggbolag som drivs i kommunal regi för att tillgodose kommunens invånare och den kommunala verksamheten med bostäder och lokaler till rimliga kostnader.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 140 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-12-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-12-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad utredning om möjligheten och förutsättningarna för att inrätta ett byggbolag i
offentlig regi.
 Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (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
Christoffer Gullberg (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 373

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden
Ks/2015:440 003
Sammanfattning
Med anledning av ändrad lagstiftning har stadsbyggnadsnämnden gjort en
översyn över sitt reglemente. Förslag till nytt reglemente har upprättats.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-15 § 359 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17 med förslag till nytt reglemente
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag 2015-10-15.
 Det nya reglementet gäller från och med 2016-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Reglemente för stadsbyggnadsnämnden antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag 2015-10-15.
 Det nya reglementet gäller från och med 2016-02-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 374

Avveckling av stiftelser som ingår i grundskolans samfond
Ks/2015:467 046
Sammanfattning
Fr.o.m. 1 januari 2010 gäller en reviderad stiftelselag. Med anledning av den
nya lagstiftningen föreslås att samfond för grundskolans fonder avvecklas.
Stadskontoret överlämnar stiftelsehandlingar avseende grundskolans fonder till
tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Östergötlands län för inhämtande av tillstånd till avveckling.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-13
Fonder i grundskolans samfond förtecknade i stadskontorets tjänsteskrivelse
(finns tillgängliga på stadskontorets kanslienhet)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 72 stiftelser som avser grundskolans fonder avvecklas.
 Stadskontoret ges i uppdrag att hos tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen
i Östergötland inhämta tillstånd för avveckling av stiftelserna.
 Stadskontoret ges i uppdrag att därefter tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 72 stiftelser som avser grundskolans fonder avvecklas.
 Stadskontoret ges i uppdrag att hos tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen
i Östergötland inhämta tillstånd för avveckling av stiftelserna.
 Stadskontoret ges i uppdrag att därefter tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden verkställa beslutet.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 375

Åtgärder för att minska försörjningsstödets underskott
Ks/2015:320 764
Sammanfattning
Socialnämnden har 2015-06-16 § 145 beslutat föreslå en förlängning av Rehabprojektet under två år räknat från den 1 november 2015. Socialnämnden
föreslår att finansiering sker genom att disponera 550 tkr av tidigare erhållna ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet. Projektet är en åtgärd för att
minska försörjningsstödets underskott enligt prognos 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 145 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-11-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Socialnämnden medges uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingverksamheten med 550 tkr per år 2016 och 2017.
 Uppföljning av projektet ska redovisas till socialnämnden i samband
med bokslut 2016 och 2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-12-02 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 Socialnämnden medges uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade
statsbidrag för flyktingverksamheten med 550 tkr per år 2016 och 2017.
 Uppföljning av projektet ska redovisas till socialnämnden i samband
med bokslut 2016 och 2017.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 376

Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om ytterligare finansiering av utökad volym för utbildning i svenska för invandrare
Ks/2015:430 041
Sammanfattning
Volymen och kostnaden för utbildning i svenska för invandrare har ökat kraftigt det senaste året. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare
under året ansökt och beviljats medel ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för att täcka kostnadsökningen för utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Sedan dess har volymen och kostnaden för Sfi fortsatt att öka i en
takt som inte kunde förutses i somras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos socialnämnden om ytterligare finansiering för utökad volym
Sfi med 6 000 tkr för år 2015 ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för att täcka kostnadsökningen av utökad volym för utbildning i svenska
för invandrare (Sfi). Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-11-17 och
beslutat att tillstyrka ansökan.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-12 § 111
Socialnämndens beslut 2015-11-17 § 258 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 För 2015 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten
med ytterligare 6 000 tkr.
 Uppföljning av volym- och nettokostnadsökningen inom Sfi ska ske i
samband med bokslutet då även en eventuell reglering ska ske mot reserverade medel.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 För 2015 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten
med ytterligare 6 000 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Uppföljning av volym- och nettokostnadsökningen inom Sfi ska ske i
samband med bokslutet då även en eventuell reglering ska ske mot reserverade medel.

Beslutet expedieras till:
Uan
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 377

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 2), Kungsängen inom stadsdelen Österängen, Jönköpings kommun
Ks/2015:475 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat förslag till detaljplan för bostäder på del
av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 2) på Kungsängen inom stadsdelen Österängen,
Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget senast 2015-12-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-16 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot detaljplan för bostäder på
del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 2) på Kungsängen inom stadsdelen
Österängen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet överlämnar kommunalrådet
Mona Forsberg (S) ett reviderat förslag till beslut, innebärande följande:
 Kommunstyrelsen uppmanar stadsbyggnadsnämnden att överväga möjligheten att, ur ett trygghetsperspektiv, ersätta/komplettera tunneln under Kungsängsvägen m.m. med en övergång.
 Kommunstyrelsen uttalar som sin mening att kommande detaljplaneläggning av nya etapper inom kvarteret Vingpennan åtföljs av trafikåtgärder vid Ekhagsrondellen.
 I övrigt har kommunstyrelsen inget att invända mot detaljplan för bostäder på del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 2) på Kungsängen inom
stadsdelen Österängen, Jönköpings kommun.
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) yrkar, med instämmande av Margareta Sylvan (MP), bifall
till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Stadsbyggnadskontoret bör överväga användandet av övervakningskameror i
tunneln under Kungsängsvägen, för ökad trygghet”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade 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
Magnus Rydh (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
Christoffer Gullberg (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.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot detaljplan för bostäder på
del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 2) på Kungsängen inom stadsdelen
Österängen, Jönköpings kommun.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag.

Beslutet expedieras till: Sbk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 378

Yttrande över förslag till detaljplan för Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla,
Jönköpings kommun
Ks/2015:484 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat ett förslag till detaljplan som möjliggör
för byggnation av bostäder på fastigheten Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla, Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-20 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 379

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Runstaven 1,
Dalvik, Jönköpings kommun
Ks/2015:486 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat ett förslag till detaljplan som möjliggör
byggnation av ett punkthus på fastigheten Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings
kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
senast 2015-12-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-23 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 380

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Flora 5, Liljeholmen, Jönköpings kommun
Ks/2015:491 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat ett förslag till detaljplan som möjliggör
byggnation av ett flerbostadshus på fastigheten Flora 5, Liljeholmen, Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 2015-12-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-23 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Flora 5, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Flora 5, Liljeholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 381

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Äppelbladet 3
m.fl., Ljungarum, Jönköpings kommun
Ks/2015:492 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat ett förslag till detaljplan som möjliggör
byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Äppelbladet 3, 4 och 17, Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 2015-12-16.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-11-20 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till prorokollet anteckna följande:
”Jönköpings läns museums förslag om att en arkeologisk utredning ska genomföras bör beaktas i den fortsatta processen.”
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
bostäder på Äppelbladet 3 m.fl., Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 382

Medborgarförslag om rabatterade priser på kollektivtrafik för personer med förmånsintyg
Ks/2015:417 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås personer som är berättigade till Försäkringskassans förmånsintyg ges rabatterade priser på kollektivtrafiken.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 250 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-10-08
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-12-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom till Region Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-12-09 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi miljöpartister vill verka för att JLT generellt ska sänka taxorna för kollektivtrafiken. Vi anser att skolungdomar ska åka gratis och pensionärer gratis vid
lågtrafik.”
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom till Region Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
T Backteman
Region Jönköpings län
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 383

Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2015-10-29 § 267, punkt 4 taxor och avgifter till den del det avser
avfallsverksamhet
Ks/2015:488 108
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har anmodat Jönköpings kommun att yttra sig i
rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens anmodan 2015-11-24 jämte överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-07 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt stadskontorets upprättade förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt stadskontorets
upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-15

§ 384

Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för arbetet under det gångna verksamhetsåret. Vidare framför ordföranden ett särskilt tack till berörda tjänstemän för ett väl utfört arbete. Slutligen önskar ordföranden samtliga en God Jul och ett Gott Nytt
År.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ilan De Basso (S) instämmer i ordförandes tack till tjänstemännen. Han framför på kommunstyrelsens vägnar ett
stort tack till ordföranden för gott samarbete och bra ledning av sammanträdena samt tillönskar henne en God Jul och ett Gott Nytt År.
Efter avslutat sammanträde intar kommunstyrelsen en gemensam jullunch i
Galleriet, Rådhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

