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§ 104

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar verksamhetschef Ulf Persson om avfallssamverkan. Vid informationen närvarar även tekniska kontorets förvaltningschef Thomas Bergholm.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 105

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens boksluts- och plandialoger
2016-03-15.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2016-02-23 § 1-15.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll
Välfärdsutskottets protokoll

2016-03-14 § 26-30
2016-02-24 § 6-11

Protokoll kommundelsråd Bankeryd

2016-02-22 § 78-91

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om behörighet att verkställa beslut fattade av allmänningsnämnden avseende Stiftelsen Svarttorps skogsallmänning.
Stadsdirektörens beslut att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar
och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika
slag.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-04-01 till och med 2016-04-11 med anledning av J-Södras medverkan i
Allsvenskan.
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-09-04 till och med 2016-10-02 med anledning av Huskvarna Rock & Art
Weekend.
utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll 2016-03-14 § 26-30.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign
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§ 107

Motion om verktyg för avstämningar med medborgarna
Ks/2015:354 109
Sammanfattning
I en motion föreslår Staffan Eklöf och Henrik Andersson för Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram verktyg för att kunna göra
avstämningar med kommunens medborgare i olika frågor.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 197 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2015-08-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen.
Margareta Sylvan (M) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande politisk
debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna
egna förslag till politiska församlingar”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes sign
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 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-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen avslås.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Integrationsrapport 2015
Ks/2015:498 026
Sammanfattning
Stadskontoret har sammanställt rapport över Jönköpings kommuns arbete för
ökad integration 2015.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17
Årsrapport angående kommunens arbete för ökad integration 2015, mars 2016
Rapport ”Anställda med utländsk bakgrund 2015”, december 2015
Integrationsrapporter 2015 från samtliga nämnder
Integrationsrapporter 2015 från de bolag som av kommunfullmäktige fått i
uppdrag att lämna integrationsrapporter
Kommunalrådsyttranden enligt endan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapporten om kommunens arbete för ökad integration 2015 godkänns.
− Nämnder och bolag uppmanas att i sitt planeringsarbete beakta behovet
av åtgärder som bidrar till en förbättrad integration och snabbare etablering för nyanlända inom sina respektive ansvarsområden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-04-01 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till den första strecksatsen att godkänna rapporten samt att den andra strecksatsen ges följande lydelse:
− Nämnder och bolag uppmanas att följa följande principer i sitt arbete
med integration.
1. Målkvoter för anställda med utländsk bakgrund ska inte ställas upp.
Det kan leda till diskriminering.
2. Kompetens, färdigheter och lämplighet ska vara urvalskriterier vid
anställning, inte etnicitet.
3. Likabehandling ska gälla.
4. Hjälp ska ges efter behov och på personnivå, inte gruppnivå.
Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet 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-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapporten om kommunens arbete för ökad integration 2015 godkänns.
− Nämnder och bolag uppmanas att i sitt planeringsarbete beakta behovet
av åtgärder som bidrar till en förbättrad integration och snabbare etablering för nyanlända inom sina respektive ansvarsområden.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 109

Reviderade ekonomiska ramar för 2017-2019
Ks/2016:178 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2016-2018 och budget för 2016 fastställde
kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2017 och 2018. Stadskontoret har,
inför arbetet med VIP 2017-2019, justerat dessa ramar med hänvisning till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2016 och demografiska förändringar. Som
framgår av bland annat SKL:s prognoser finns i nuläget ovanligt många osäkra
faktorer att beakta när det gäller det samhällsekonomiska läget och även det
ekonomiska läget för landets kommuner. Osäkerheterna finns för utvecklingen
av skatteintäkterna men också för utvecklingen av verksamheternas kostnader.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2017-2019 inför arbetet
med VIP 2017-2019 och budget 2017 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-03-31 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Reviderade ekonomiska ramar för 2017-2019 inför arbetet med VIP
2017-2019 och budget för 2017 fastställs enligt kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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
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 Ann-Marie Nilssons(C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2017-2019 inför arbetet
med VIP 2017-2019 och budget 2017 godkänns enligt kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 110

Ökad borgensram för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:121 045
Sammanfattning
Den nuvarande generella borgensramen uppgår till 5 500 mnkr, därutöver har
kommunfullmäktige beviljat en särskild borgensram om totalt 2 400 mnkr i
samband med beslut om uppförande av kraftvärmeverk etapp 1 och 2 på Torsvik.
Då det finns ett nyupplåningsbehov för nyinvesteringar de kommande åren i
koncernen Jönköpings Rådhus AB, både vad gäller nybyggnation av bostäder
och investeringar i stadsnätet föreslås den generella borgensramen utökas från
5 500 mnkr till 8 000 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2016-01-11 § 5
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Hemställa hos kommunfullmäktige att den generella borgensramen för
Jönköpings Rådhus AB utökas från 5 500 mnkr till 8 000 mnkr.
− Den generella borgensramen för Jönköpings Rådhus AB gäller för upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt riktlinjer för riskhantering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Generell borgensram för Rådhus AB utökas till 8 000 mnkr att gälla för
upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt gällande riktlinjer
för riskhantering.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Generell borgensram för Rådhus AB utökas till 8 000 mnkr att gälla för
upplåning, kreditramar samt derivatinstrument enligt gällande riktlinjer
för riskhantering.

Justerandes sign
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§ 111

Fullmakt om administration av banktjänster, bankkonton mm
Ks/2016:122 049
Sammanfattning
Jönköpings kommun har olika banktjänstavtal med de olika bankerna. För de
flesta av banktjänsterna krävs undertecknande av olika dokument av firmatecknare. För att uppnå administrativa fördelar avseende den finansiella samordningen föreslås att en fullmakt tecknas för administration av banktjänster,
bankkonton m.m. till stadskontoret
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
− Förslag till fullmakt för administration av banktjänster, bankkonton
m.m. godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
− Förslag till fullmakt för administration av banktjänster, bankkonton
m.m. godkänns.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes sign
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§ 112

Medborgarförslag om medlemskap i nätverk mot rasism och diskriminering
Ks/2015:366 109
Sammanfattning
Bengt Jacobsson föreslår genom ett medborgarförslag att Jönköpings kommun
ansluter sig till den svenska delen av det europeiska nätverket mot rasism,
European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR).
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-23 § 221 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-09-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-04-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Jacobsson
Diariet

Justerandes sign
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§ 113

Motion om arbetsrätt och arbetsmiljö i skolan
Ks/2015:391 600
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) anför i motion inkommen 2015-09-22 att kommunfullmäktige tidigare i år genom en interpellation behandlat frågan om arbetsrättslig
information till ungdomar. Motionären vill nu genom en uppföljning säkerställa att eleverna får kunskap om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Mot
bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
följande:
• Att förvaltningarna får i uppdrag att se till att kommunfullmäktiges gemensamma inställning angående behovet av arbetsrättslig information
till eleverna kommer rektorer och gymnasiechefen tillhanda.
• Att förvaltningarna får i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbets-miljökunskap så att eleverna får kunskap om arbetsmiljölagen.
Kommunfullmäktige har 2015-09-23 § 220 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-09-22
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-02-22 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-23 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
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
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− 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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§ 114

Motion om att verka för "Skola utan Läxor" i Jönköping
Ks/2015:432 600
Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Hans Holtz (S) anför i motion inkommen
2015-10-20 att elever har olika förutsättningar och möjlighet till att få hjälp
med läxorna av föräldrarna. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv föreslås att läxor
ska avskaffas i Jönköpings kommun. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige följande:
• Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna
för att införa en läxfri skola på försök i något rektorsområde.
Kommunfullmäktige har 2015-10-21 § 249 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-10-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-23 § 24 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
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
− Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Basso (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Yttrande över betänkandet Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)
Ks/2016:88 770
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2016-04-15 yttra sig över betänkandet ”Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” (SOU 2015:102).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2016-01-13
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-03-16 § 41 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 betänkandet ”Fråga patienten –
Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” (SOU 2015:102) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Fråga patienten –
Nya perspektiv i klagomål och tillsyn” (SOU 2015:102) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Utvärdering av den öppna förskolan för nyanlända
Ks/2015:250 690
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15 att anslå 520 tkr 2015 och 450 tkr
2016 för att täcka barn- och utbildningsnämndens tillkommande kostnader för
inrättande av en öppen förskola för nyanlända. Barn- och utbildningsnämnden
uppmanades samtidigt att senast i mars 2016 redovisa en utvärdering av den
öppna förskolan för nyanlända.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-23 § 26 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens utvärdering godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens utvärdering godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Ytterligare investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för
flyktingar
Ks/2016:132 133
Sammanfattning
Socialnämnden har 2016-02-16 § 40 beslutat att anmoda tekniska nämnden att
hos kommunfullmäktige begära att 266 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande i syfte att hantera investeringsbehov i samband med flyktingmottagande i kommunen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 40 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-04-05 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2016-04-08
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag uppgående till 50 mnkr
2016 i syfte att uppföra bostäder och HVB-hem för flyktingar vilka anvisats till Jönköpings kommun.
− Tekniska nämnden disponerar medel ur ramen för byggnation av bostäder och lokaler för flyktingverksamhet efter det att socialnämnden inkommit med begäran till tekniska nämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28 § 21.
− Tilläggsanslag uppgående till 50 mnkr i 2016 års investeringsbudget finansieras genom ökad upplåning.
− Eventuella driftunderskott inom tekniska nämndens fastighetsverksamhet till följd av produktion av bostäder och HVB-hem för flyktingverksamhet finansieras under 2016 med medel från det extra statsbidrag för
flyktingmottagande som kommunen erhöll 2015. Eventuellt driftunderskott från 2017 och framåt finansieras genom disposition av medel ur
fonden för ej nyttjade statsbidrag för flyktingverksamhet.
− Anslag utöver tidigare beslutade 6 250 tkr för genomförande av byggnation av Gula Villan förutsätts rymmas inom ramanslaget för bostäder
och HVB-hem för flyktingverksamhet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
− Ytterligare anslag med 100 mnkr 2017 för byggnation av bostäder och
HVB-hem för flyktingverksamhet inarbetas i kommunstyrelsens förslag
till VIP 2017-2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
− Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2016-04-26.
− Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-04-27.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet
Ks/2015:352 870
Sammanfattning
I en motion föreslår Eva Swedberg (S) att berörda nämnder och styrelser och
nämnder ges i uppdrag att med ett flertal utredningar belysa hur Viktor Rydbergs museum och det k-märkta Hospitalområdet kan utvecklas som en aktiv del
i centrala Jönköping,
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 196 att remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden, teknsika
nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-08-25
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 459 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-01-19 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-04-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnder ges i uppdrag att, i samråd med berörda nämnder,
Länsmuseet och föreningslivet, utreda områdets framtida bevarande och
användning.
− Motionens tredje strecksats, avseende hyressättning, förklaras besvarad.
I övrigt förklaras motionen bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
komplettering innebärande att strecksatsen ges följande lydelse:
− Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som framgår
av Carin Berggrens (M) kommunalrådsyttrande.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag, kommunalrådet Mona Forsbergs
(S) förslag samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag som motförslag till kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade 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
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som framgår
av Carin Berggrens (M) kommunalrådsyttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Motion om säkrare cykelväg utmed Södra Strandgatan
Ks/2015:425 312
Sammanfattning
David Jersenius (MP) m.fl. anför i en motion att cykel ska vara ett prioriterat
färdmedel i Jönköpings kommun och att det är viktigt att kommunens cykelvägar håller en god standard. Motionärerna anser att den norra cykelvägen längs
med Södra Strandgatan, mellan hamnkanalen och Borgmästargränd periodvis
blockeras av bl.a. varutransporter vilket skapar försämrad tillgänglighet för cyklisterna och att kommunen därför bör vidta åtgärder. Vidare anser motionärerna att
kommunen ska säkerställa att övriga cykelvägar i kommunen ej används för andra
ändamål än de är avsedda för.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 248 att remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-10-14
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-21 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Motionen översänds till berörd polismyndighet för kännedom.
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-04-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag
med följande tillägg:
− Att Södra Strandgatan omgående blir föremål för en fördjupad utredning kring situationen för gång- och cykeltrafikanter som bl.a. att kartlägga, analysera och formulera en godtagbar helhetslösning för vad som
har blivit en något kaotisk och otillfredsställande miljö som knappast är
förenligt med ett flertal av Stadsbyggnadsvisionens höga ambitioner.
− Tekniska kontoret ges i uppdrag att installera skyltar på den aktuella
sträckan av Södra Strandgatan för att tydliggöra cykel- och gångbanan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens förslag.
Härefter beslutar kommunstyrelsen utan omröstning att avslå Margareta Sylvans (MP) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen översänds till berörd polismyndighet för kännedom.
− Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Yttrande över förslag till förordning om elbusspremie
Ks/2016:123 531
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2016-05-16 yttra sig över ett förslag till förordning om elbusspremie. Syftet
med förslaget om elbusspremie är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med ett riktat
statsbidrag främja introduktionen av elbussar inom kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-17 § 135 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 förslag till förordning
om elbusspremie överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M)
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över förslag till förordning
om elbusspremie överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M)
upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Biblioteksplan 2016-2019
Ks/2016:162 012
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-02-03 att
överlämna förslag till ny biblioteksplan för Jönköpings kommun till kommunfullmäktige. De delar av biblioteksplanen som rör skolbiblioteken har behandlats i barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 16 med tillhörande
handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-01-26 § 4 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-01-25 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Biblioteksplan 2016-2019 för Jönköpings kommun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-04-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens samstämmiga förslag med tillägg att punkterna under rubrikerna Övergripande ambitioner för Jönköpings folkbibliotek samt Övergripande ambitioner för skolbiblioteken på sidan 4 i biblioteksplanen ges följande lydelser:
− Vara en biblioteksarena som genom samverkan med andra stimulerar
läsning, bildning och berättelsen samt bidrar till en fri åsiktsbildning.
− Skolbiblioteken ska vara en pedagogisk funktion som bidrar till
måluppfyllelse och till en fri åsiktsbildning.
Ola Helt för M-gruppen instämmer i Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Anna Mårtensson (L) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Mona Forsberg för S, MP och V låter till protokollet anteckna följande:
”Hela biblioteksplanen baseras på den bibliotekslag som redan finns.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens förslag.
Omröstning
Härefter ställer ordföranden proposition om bifall till respektive avslag på Staffan Eklöfs (SD) tillägg och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
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
11
4
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat avslå
Staffan Eklöfs (SD) tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Biblioteksplan 2016-2019 för Jönköpings kommun antas.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.
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§ 122

Ansökan om Stadsmiljöavtal “Kapacitetsstark, konfliktfri och prioriterad kollektivtrafik längs linje 1”
Ks/2016:166 530
Sammanfattning
Inom ramen for stadsbyggnadsvision 2.0 har en tydlig målsättning fastlagts om
att utveckla stadens kommunikationer på ett hållbart sätt, d.v.s. de hållbara
färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik ska vara norm i stadsutvecklingen.
För att kunna genomfora detta har mål och handlingsprogram fastställts bl.a.
inom ramen för Kommunikationsstrategin. Den uppföljning som hittills har
genomförts visar att utvecklingen inte har gått i den önskade riktningen och
ytterligare åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet behövs. En av de
åtgärder som beskrivs i fastställt Handlingsprogram för kollektivtrafiken är att
öka kapaciteten på linje l som sedan 1996 går mellan Råslätt och Huskvarna.
Linjen har redan idag hög turtäthet och hög pålitlighet men restiden är fortfarande inte tillräckligt konkurrenskraftig jämfört med bil. Snabbare restider kan
endast åstadkommas genom ett s.k. BRT (Bus Rapid Transit)-system. BRT
innebär kortfattat en helt konfliktfri busstrafik med full prioritet gentemot
andra trafikslag. Stadsbyggnadskontoret har i samverkan med Jönköpings
Länstrafik (JLT) tagit fram en förstudie med syfte att belysa hur ett BRT-stråk
kan utformas samt vilka fordon som rekommenderas.
Regeringen har under mandatperioden avsatt två miljarder i s.k. stadsmiljöavtal
och stöd lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för genomförda åtgärder.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att en ansökan om stadsmiljöavtal, för anläggning av de mest prioriterade och på den utsatta tiden genomförbara delarna av
föreslaget BRT-stråk upprättas. Den totala kostnaden for föreslagna etapper har
beräknats till totalt 248 mnkr. Inom ramen för stadsmiljöavtalet genomförs de
delar av BRT-stråket (sträckan Jordbron Saturnusplan) som är mest kritiskt ur
kapacitetssynpunkt. Under åren 2017 och 2018 genomförs åtgärder for totalt
128 mnkr och den egna medfinansieringen uppgår då till ca 64 mnkr som beaktas i VIP 2017-2019.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens ordförandes beslut 2016-04-01 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-04-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut avslås.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-04-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ansökan om Stadsmiljöavtal upprättas och insänds till Trafikverket i
enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag.
− Medelsbehov för egen medfinansiering, utöver omprioriteringar inom
stadsbyggnadsvisionens och stadsbyggnadsnämndens budget, beaktas i
VIP 2017-2019.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) och Anna Mårtensson (L) yrkar bifall till kommunalrådet
Carin Berggrens (M) förslag.
Margareta Sylvan (MP) och Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Protokollsanteckning
Carin Berggren för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi moderater ser med allvar på den ekonomiska utvecklingen, oavsett eventuell statlig delfinansiering kommer det att försämra möjligheterna för nödvändiga investeringar i bostadsbyggande, skola, vård och omsorg i Jönköpings
kommun.”
Staffan Eklöf för SD-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det sistnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
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)
Justerandes sign

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
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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
5
2
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej-röster varjämte 2 ledamöter som har avstått från att rösta beslutat bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ansökan om Stadsmiljöavtal upprättas och insänds till Trafikverket i
enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag.
− Medelsbehov för egen medfinansiering, utöver omprioriteringar inom
stadsbyggnadsvisionens och stadsbyggnadsnämndens budget, beaktas i
VIP 2017-2019.
Reservation
Ledamöterna för M, L och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
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§ 123

Inbjudan till diskussion – SKL:s programberedning
Ks/2016:203 000
Sammanfattning
SKL:s programberedning inbjuder till en halvdags seminarium med diskussion
om framtidens styrning av offentlig sektor. Inbjudan riktar sig till ledamöter i
styrelser och nämnder i länets kommuner och i Region Jönköpings län.
Arrangemanget genomförs den 26 maj kl. 13-16 i Science Park, Jönköping.
Deltagandet är kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan inkommen 2016-04-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
enlighet med inbjudan den 26 maj kl. 13-16.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-04-13
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
enlighet med inbjudan den 26 maj kl. 13-16.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådsexp.
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§ 124

Fritt val inom hemtjänsten
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) vill, med hänvisning till förslag inom äldrenämndens verksamhetsområde om att göra en revidering gällande fritt val inom
hemtjänsten, föreslå kommunstyrelsen följande:
− Kommunstyrelsen anser att föreslagen förändring gällande ickevalsalternativ inom hemtjänsten är av principiell karaktär och uppmanar äldrenämnden att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige.
Staffan Eklöf (SD) och Margareta Sylvan (MP) instämmer i kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på förslaget.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) låter, som skäl för avslagsyrkandet,
till protokollet anteckna följande:
”I Jönköpings kommun har vi en tradition av att söka samsyn kring hur den
politiska organisationen ska vara utformad och hur beslutsfattandet ska gå till.
Detta är en tradition som vi i Alliansen vill slå vakt om.
Socialdemokraterna lägger nu muntligen fram ett förslag som rör formerna för
vårt beslutsfattande, utan föregående dialog och precis innan sammanträdet ska
avslutas. Förslaget rör ett beslut som inte existerar. Det tycker inte vi är att visa
respekt för äldrenämndens roll och uppgift.
Ett enhälligt kommunfullmäktige har fattat beslut om reglementen för de
kommunala nämnderna. Dessa reglerar vilka ärenden som ska avgöras av respektive nämnd samt vilka ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige.
Då frågan väcks i sammanträdets absoluta slutskede finns för oss ingen möjlighet att kontrollera vad reglementet stadgar i detta avseende. Om reglementet
föreskriver att ärendet ska avgöras av nämnd vore det ett märkligt förfarande
att föreslå att detta ska frångås.
Om man anser att en nämnd inte ska fatta de beslut man av kommunfullmäktige givits delegation på att fatta så bör man föreslå att reglementet revideras.
Något sådant förslag har dock inte lagts av socialdemokraterna.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
förslaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förslaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
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 bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen anser att föreslagen förändring gällande ickevalsalternativ inom hemtjänsten är av principiell karaktär och uppmanar äldrenämnden att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Än
Diariet
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