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§ 63

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om befolkningsutveckling 2015 och befolkningsprognos
2016.
Därefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om årsredovisning 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
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§ 64

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens beslut 2016-03-02 att avslå överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut att fastställa kommunfullmäktiges antagande
av detaljplan för Idyllen 1 m.fl. i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2016-02-19 att lämna VindIn AB tillstånd
enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft, delområde Haurida Västra, på
fastigheterna Kråketorp 1:2 i Aneby kommun och Svarttorps-Tokeryd 1:5 i
Jönköpings kommun.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:06 ”Ny metod att föreslå internränta för år 2017”.
Stadsdirektörens beslut om vidaredelegation av beslutanderätt.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:07 ”Budgetförutsättningar för
åren 2016-2019”.
Verksamhetsrapport 2015 för Fairtrade City Jönköping.
Ledningsutskottets protokoll

2016-02-08 § 16-21
2016-02-22 § 22-25

Upphandlingsutskottets protokoll

2016-02-23 § 1-4

Personalutskottets protokoll

2016-02-10 § 7-10

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö
Månsarp-Taberg
Norra Mo
Tenhult

2016-02-03 § 1-9
2016-01-08 § 1-8
2015-12-09 § 39-48
2015-12-10 § 60-70

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes respektive stadsdirektörens beslut om att godkänna deltagande i studieresa till Bryssel för personal vid stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut att:
bevilja flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen 2016-03-23 med anledning
av Nordens Dag
bevilja flaggning vid Rådhuset och 2016-03-03 med anledning av tillökning
inom kungahuset
utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja Öxnehaga bibliotek 43 400 kr till projektet
”Bibliotek för alla” från anslaget för integration och delaktighet 2016.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2016-02-08 § 16-21
2016-02-22 § 22-25

Upphandlingsutskottets protokoll

2016-02-23 § 1-4

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Motion om att ansluta Jönköpings kommun till den europeiska
koalitionen mot rasism
Ks/2015:106 109
Sammanfattning
I motion daterad 2015-01-27 föreslår Jerry Hansson (V) att Jönköpings kommun ansluter sig till den Europeiska koalitionen av städer mot rasism, ECCAR,
samt till det nätverk av svenska kommuner som arbetar i enlighet med den plan
som antagits av ECCAR.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29 § 3 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2015-01-27
Stadskontorets yttrande 2015-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-06-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
 Jönköpings kommun ansöker om att bli pilotkommun i den treåriga
satsning på mänskliga rättigheter som genomförs i regi av SKL och regeringen. Eventuella tillkommande kostnader för detta arbete bör beaktas i kommande års verksamhets- och investeringsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-01-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Årsredovisning 2015
Ks/2016:155 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2015, vilken överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015, daterad 2016-02-29
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning för 2015 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med +132 mnkr och en balansomslutning med 10 239 mnkr
samt ett resultat för kommunkoncernen med +305 mnkr och en balansomslutning med 17 402 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-03-16 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Årsredovisning för 2015 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med +132 mnkr och en balansomslutning med 10 239 mnkr
samt ett resultat för kommunkoncernen med +305 mnkr och en balansomslutning med 17 402 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Befolkningsprognos 2016-2019 med utblick mot 2025
Ks/2016:120 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2016–2019. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2025.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-01 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 700–1 500 personer
för perioden 2016–2019.
 I en utblick mot 2025 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 145 000–150 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Det är alltför oklart om beslutet
handlar om en målsättning eller en neutral prognos.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 700–1 500 personer
för perioden 2016–2019.
 I en utblick mot 2025 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 145 000–150 000 invånare.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag
Ks/2015:464 059
Sammanfattning
En uppdatering och komplettering av varuförsörjningsplanen har genomförts i
syfte att förtydliga och uppdatera befintliga regler. Genom hemsändningsbidrag ges dels en service till boende – särskilt för vissa grupper som annars
skulle ha svårt att klara sin varuförsörjning – dels ett stöd för dagligvarubutikerna i landsbygderna.
I Jönköpings kommun upprättades en varuförsörjningsplan år 1979 vilken reviderades 1989 och 1996. Sedan den senaste revideringen har en ny förordning
om stöd till kommersiell service upprättats och förutsättningarna inom kommunen förändrats. Till exempel har antalet befintliga landsbygdsbutiker minskat och omkostnaderna för hemsändning ökat.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17
Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Jönköpings kommuns landsbygder
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Jönköpings
kommuns landsbygder godkänns.
 Kostnaderna för utbetalning av hemsändningsbidraget täcks inom
ramen för anslaget till landsbygdsutveckling.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-03-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Jönköpings
kommuns landsbygder fastställs.
 Kostnaderna för utbetalning av hemsändningsbidraget täcks inom ramen för anslaget till landsbygdsutveckling.
 Varuförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige 1996-12-19
§ 422 upphör att gälla.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Jönköpings
kommuns landsbygder fastställs.
 Kostnaderna för utbetalning av hemsändningsbidraget täcks inom
ramen för anslaget till landsbygdsutveckling.
 Varuförsörjningsplan fastställd av kommunfullmäktige 1996-12-19
§ 422 upphör att gälla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Införande av elektronisk handel inom Jönköpings kommun
Ks/2015:329 050
Sammanfattning
Stadskontoret har genomfört en förstudie avseende införande av elektronisk
handel inom Jönköpings kommun. Syftet med förstudien har var varit att kartlägga inköpsprocesser i kommunen idag och hur e-handel kan effektivisera
processerna. Ett framtida system för e-handel bedöms omfatta leverantörsfakturor uppgående till cirka 470 mnkr. I förstudien konstateras att ett system för
e-handel kan effektivisera såväl inköps-/beställningsprocessen som fakturahanteringsprocessen. I förstudien har en särskild nyttoanalys genomförts avseende
införande av system för e-handel. Analysen indikerar betydande möjligheter till
effektiviseringar. ”Intäkterna” i analysen utgörs främst av arbetstid som frigörs
genom effektivare inköpsprocesser samt lägre priser på inköpta varor och tjänster.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-18
Rapport avseende ”Förstudie av e-handel” inom Jönköpings kommun 2016-0118 med bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Rapporten ”Förstudie av e-handel inom Jönköpings kommun” godkänns.
 Stadskontoret ges i uppdrag att i projektform och i samverkan med övriga förvaltningar införa e-handel i Jönköpings kommun under perioden
april 2016 – december 2017.
 Tillkommande kostnader föranledda av genomförande av projektet
uppgående till 1,3 mnkr 2016 och 1,7 mnkr 2017 har inarbetats i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
 Efter det att e-handelssystemet tagits i drift förutsätts samtliga kostnader föranledda av driften av systemet finansieras av nämnderna i enlighet med stadskontorets föreslagna finansieringsmodell.
 Stadskontoret ges i uppdrag att vid utgången av 2019 lämna en detaljerad delredovisning av på vilket sätt effektiviseringen om 4,2 mnkr har
realiserats.
 Stadskontoret ges i uppdrag att under 2022 lämna en rapport av vilken
ska framgå på vilket sätt den förväntade, totala effektiviseringen om
14,6 mnkr förverkligats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-02-23 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Rapporten ”Förstudie av e-handel inom Jönköpings kommun” godkänns.
 Stadskontoret ges i uppdrag att i projektform och i samverkan med övriga förvaltningar införa e-handel i Jönköpings kommun under perioden
april 2016 – december 2017.
 Tillkommande kostnader föranledda av genomförande av projektet
uppgående till 1,3 mnkr 2016 och 1,7 mnkr 2017 har inarbetats i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
 Efter det att e-handelssystemet tagits i drift förutsätts samtliga kostnader föranledda av driften av systemet finansieras av nämnderna i enlighet med stadskontorets föreslagna finansieringsmodell.
 Stadskontoret ges i uppdrag att vid utgången av 2019 lämna en detaljerad delredovisning av på vilket sätt effektiviseringen om 4,2 mnkr har
realiserats.
 Stadskontoret ges i uppdrag att under 2022 lämna en rapport av vilken
ska framgå på vilket sätt den förväntade, totala effektiviseringen om
14,6 mnkr förverkligats.

Beslutet expedieras till:
Upphandlingschefen
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Nämnderna
Diariet

Justerandes sign
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§ 71

Arbetsmiljöpolicy
Ks/2015:399 003
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram ett förslag på en Arbetsmiljöpolicy i Jönköpings
kommun. Enligt AFS 2001:1 ska alla verksamheter som har fler än 10 anställda
ha en Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicyn innehåller bland annat riktlinjer
för arbetsmiljöarbetet, ansvar och organisation.
Med syfte att samla kommunens hållning i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård bildar Arbetsmiljöpolicyn tillsammans med Policy och
riktlinjer för rehabilitering i Jönköpings kommun samt Friskvårdspolicy i Jönköpings kommun ”Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård” vilket
är i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut om en gemensam nomenklatur för denna typ av dokument.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-22
Personalutskottet 2016-01-13 § 4
Samverkansprotokoll 2015-12-10 § 103
Förslag till arbetsmiljöpolicy 2015-11-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Arbetsmiljöpolicyn fastställs för att ingå i ”Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Arbetsmiljöpolicyn fastställs för att ingå som en del i ”Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Arbetsmiljöpolicyn fastställs för att ingå som en del i ”Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård”.

Beslutet expedieras till:
Personalchefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-16

§ 72

Uppdrag att följa upp hur lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk efterföljs
Ks/2013:390 109
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-08-29 § 206 beslutat uppdra till kommunstyrelsen att följa upp hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk efterföljs. Stadskontoret har genomfört en utredning angående nationella minoriteter i Jönköpings kommun, daterad november 2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets utredning av nationella minoriteter, daterad november 2014
Jämställdhets- och integrationsutskotts protokoll 2014-11-04 § 95
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-24
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Samråd med de nationella minoriteterna i kommunen inrättas och ska
genomföras vartannat år med start 2016.
 Kommunen ska representeras i samrådet av presidierna i socialnämnden, äldrenämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Övriga nämnder adjungeras beroende på frågornas karaktär. Samrådets ordförande
ska vara en av kommunens representanter och utses av samrådet.
 De nationella minoriteterna representeras i samrådet av fem medlemmar från respektive minoritet, om inte annat överenskommes.
 Stadskontoret ges i uppdrag att svara för samordning och administration
kring samrådet samt övrigt arbete i enlighet med Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
 Stadskontoret ges även i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
och nationella minoriteter fastsälla och utveckla formerna för och innehållet i samrådet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-02-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Gemensamt samråd med de nationella minoriteterna i kommunen genomförs inledningsvis varje år med start 2016 varefter samråden själva
avgör hur ofta de ska äga rum.
 De nationella minoriteterna representeras i samråden av fem medlemmar från respektive minoritetsgrupp, om inte annat överenskommes
parterna emellan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Vid samråden medverkar, från kommunen, presidierna i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden, andra nämnder
kan bli aktuella beroende på frågornas karaktär.
 Samråden utser inom sig ordförande bland kommunens representanter.
 Vid samråden upprättas minnesanteckningar som meddelas kommunstyrelsen.
 Stadskontoret ansvarar för samordning av samråden och övrigt arbete i
enlighet med Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
 Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med de nationella minoriteterna och berörda nämnder fastställa och utveckla formerna för och innehåll i samråden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Gemensamt samråd med de nationella minoriteterna i kommunen genomförs inledningsvis varje år med start 2016 varefter samråden själva
avgör hur ofta de ska äga rum.
 De nationella minoriteterna representeras i samråden av fem medlemmar från respektive minoritetsgrupp, om inte annat överenskommes
parterna emellan.
 Vid samråden medverkar, från kommunen, presidierna i barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och äldrenämnden, andra nämnder
kan bli aktuella beroende på frågornas karaktär.
 Samråden utser inom sig ordförande bland kommunens representanter.
 Vid samråden upprättas minnesanteckningar som meddelas kommunstyrelsen.
 Stadskontoret ansvarar för samordning av samråden och övrigt arbete i
enlighet med Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
 Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med de nationella minoriteterna och berörda nämnder fastställa och utveckla formerna för och innehåll i samråden.

Beslutet expedieras till:
Bun
Kfn
Sn
Uan
Än
Personalchefen
Diariet

Justerandes sign
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§ 73

Medborgarförslag om gemensam postadress för Jönköpings stad
Ks/2015:437 009
Sammanfattning
Ulf Blombäck föreslår i ett medborgarförslag att Jönköpings stad ska ha en
gemensam postadress.
Kommunfullmäktige har 2015-11-25 § 272 beslutat överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ärendet har därefter remitterats till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-10-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05
Kommunalrådsyttrananden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-02-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
U Blombäck
Diariet

Justerandes sign
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§ 74

Medborgarförslag om bättre tillgänglighet via e-post hos verksamheter i kommunen
Ks/2015:490 105
Sammanfattning
Niclas Svensson har i ett medborgarförslag lämnat förslag på hur Jönköpings
kommun kan bli mer lättillgänglig via e-post.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-25 § 272 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-11-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
N Svensson
Diariet

Justerandes sign
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§ 75

Yttrande över promemorian ”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux” (Ds 2015:60)
Ks/2015:540 615
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-03-17 yttra sig över
departementspromemorian ”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom
Komvux” (Ds 2015:60). I promemorian föreslås en utökad rätt till komvux på
gymnasial nivå för att öka individens möjligheter att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2015-12-10
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-02-22 § 24 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux” (Ds 2015:60)
lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-03-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med den ändringen att sista stycket i det upprättade förslaget till kommunens yttrande ges följande lydelse:
”Jönköpings kommun anser att den föreslagna förändringen att personer som
har en svag ställning på arbetsmarknaden ska vara en av de grupper som prioriteras vid urval är problematisk. Båda typer av utbildning behövs.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons förslag, nämligen följande:
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux” (Ds 2015:60)
lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes sign
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan

Justerandes sign
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§ 76

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för
vård eller boende
Ks/2016:126 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-03-18 yttra sig över
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2016-02-12
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2016-02-12
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 61 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Socialstyrelsen över förslag till föreskrifter om hem för
vård eller boende överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialstyrelsen över förslag till föreskrifter om hem för
vård eller boende överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Sn

Justerandes sign
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§ 77

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om stödboende
Ks/2016:129 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-03-18 yttra sig över
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2016-02-12
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 62 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Socialstyrelsen över förslag till föreskrifter och allmänna
råd om stödboende överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan de Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialstyrelsen över förslag till föreskrifter och allmänna
råd om stödboende överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Sn

Justerandes sign
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§ 78

Överenskommelse och handlingsplan avseende samverkan gällande
riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region
Jönköpings län
Ks/2016:111 700
Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har vid sitt sammanträde 2015-1204 beslutat att ställa sig bakom Överenskommelse kring samverkan gällande
vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel
mellan kommunerna och Region Jönköpings län samt att rekommendera länets
kommuner att anta överenskommelsen. PKS beslutade samtidigt att ställa sig
bakom Handlingsplan riskbruk, missbruk och beroende och rekommendera
länets kommuner att anta handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Överenskommelse avseende samverkan gällande riskbruk, missbruk och beroende mellan kommunerna och Region Jönköpings län
Handlingsplan för överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende, Jönköpings län 2016
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 38 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-02-17 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun antar Överenskommelse kring samverkan gällande
vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel mellan kommunerna och Region Jönköpings län samt
medföljande handlingsplan 2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings kommun antar Överenskommelse kring samverkan gällande
vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel mellan kommunerna och Region Jönköpings län samt
medföljande handlingsplan 2016.
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§ 79

Uppdrag till stadskontoret att fortsätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten
Ks/2015:325 733
Sammanfattning
I samband med behandling av ärendet om översyn av Jönköpingsmodellen för
beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen, beslutade kommunfullmäktige 2015-06-17 § 189 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta
översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontoret tjänsteskrivelse 2016-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Föreslagen modell för resursberäkning av hälso- och sjukvård inom socialtjänsten godkänns.
 Uppdraget att ta fram lämpliga resursberäkningsmodeller för verksamheter inom socialtjänsten är genomfört.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-03-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Föreslagen modell för resursberäkning av hälso- och sjukvård inom socialtjänsten godkänns.
 Uppdraget att ta fram lämpliga resursberäkningsmodeller för verksamheter inom socialtjänsten är genomfört.
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§ 80

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att i samverkan med
tekniska nämnden genomföra en översyn av lokalytor och lokalanvändning inom grundskolan
Ks/2013:527 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31, i samband med beslut om VIP
2014-2016 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samverkan med
tekniska nämnden göra en översyn av lokalytor och lokalanvändning inom
grundskolan kopplat till elevutveckling och verksamhetens framtida behov.
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån elevunderlag, befolkningsprognos
och uppmätta ytor redovisat en kapacitetsanalys med beskrivning av vilka
funktioner som begränsar kapaciteten och en analys av vilket över- eller underskott av lokaler som respektive skola har och står inför. Denna översiktliga
kapacitetsanalys ger en teoretisk bild av kapaciteten för olika funktioner på
skolorna och ger ett bra planeringsunderlag inför kommande elevökning.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-01-26 § 8 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-03-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kapacitetsutredning av lokalytor och lokalanvändning inom Jönköpings
kommuns grundskolor godkänns.
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att i samverkan med
tekniska nämnden hålla materialet från kapacitetsutredningen löpande
och kontinuerligt uppdaterat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-03-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Kapacitetsutredning av lokalytor och lokalanvändning inom Jönköpings
kommuns grundskolor godkänns.
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att i samverkan med
tekniska nämnden hålla materialet från kapacitetsutredningen löpande
och kontinuerligt uppdaterat.
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§ 81

Ytterligare investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för
flyktingar
Ks/2016:132 133
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Det antecknas att ärendet utgår och kommer behandlas av kommunstyrelsen i
april.
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§ 82

Motion om "Vättern vår dricksvattentäkt"
Ks/2015:290 422
Sammanfattning
Mats Weidman (MP) m.fl. föreslår i en motion att Jönköpings kommun aktivt
verkar för att ge Vättern högsta möjliga skydd och att tillskriva riksdagen att ta
beslut om att öka skyddet av Vättern till ett överordnat riksintresse för dricksvatten. Vidare föreslås Jönköpings kommun ta initiativ till att få Vättern värderad enligt samhällsekonomisk simpleranalys och för detta ändamål avsätta
200 000 kr.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-06-02
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 198 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-15 § 354 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att tillfråga Vätternvårdsförbundet att utröna intresset för att låta Vättern värderas enligt
samhällsekonomisk analys.
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-03-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att tillfråga Vätternvårdsförbundet att utröna intresset för att låta Vättern värderas enligt
samhällsekonomisk analys.
 Jönköpings kommun tillskriver regeringen om att ta initiativ till att öka
skyddet av Vättern till ett överordnat riksintresse för dricksvatten.
 Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
med följande tillägg:
 Jönköpings kommun avsätter 200 000 kr för undersökningen.
Justerandes sign
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Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Margareta Sylvan (MP) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) förslag med följande tillägg:
 Jönköpings kommun tar initiativ till att få till en finansering.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag, kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) reviderade förslag som motförslag till kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) 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
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Magnus Rydh (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) förslag.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att tillfråga Vätternvårdsförbundet att utröna intresset för att låta Vättern värderas enligt
samhällsekonomisk analys.
 Motionen förklaras vara besvarad.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign
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§ 83

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till beslut för framtagande av
åtgärdsutredning för Munksjön, Jönköpings kommun
Ks/2015:524 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen avser att med stöd av miljöbalken förelägga Jönköpings kommun
och Munksjö AB att gemensamt ta fram en åtgärdsutredning för Munksjön.
Innan beslut fattas bereds berörda parter tillfälle att senast den 31 mars 2016
inkomma med synpunkter på förslag till beslut.
Stadskontoret föreslår att Länsstyrelsens förslag till beslut accepteras med undantag av föreslagen tidplan. Tidplanen föreslås ändras så att åtgärdsutredningen ska lämnas till Länsstyrelsen senast tolv månader efter att föreläggande om
åtgärdsutredning vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunicering av förslag till beslut för framtagande av åtgärdsutredning för
Munksjön, Jönköpings kommun 2015-12-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattensamordnaren
Justerandes sign
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§ 84

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2015
Ks/2016:138 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2015
redovisas i bifogad uppföljningsrapport. Stadskontoret föreslår att Program för
hållbar utveckling – miljö (remissversion 2017-2025), med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse.
I uppföljningsrapporten redovisas även för information en uppföljning av miljömålsanslag, energieffektiviseringsanslag samt klimatväxlingsavgift.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-23
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2015, daterad 2016-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2017-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
 Marknadsföring – naturområden: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Barnarpasjön: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Lilla Nätaren: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Lövskogsinventering – kommunal mark: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Ventilation – byggnader: Målet skjuts fram till 2017.
 Ny översiktsplan: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Gångplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Parkeringsnorm: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Kartläggning – översvämning 1: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Kartläggning – översvämning 2: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Riktlinjer – klimatanpassning: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Förnybara bränslen - kommunala fordon: Målet avseende andel
förnybara bränslen skjuts fram till 2016.

Justerandes sign
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 Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-02 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-03-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2017-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
 Marknadsföring – naturområden: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Barnarpasjön: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Lilla Nätaren: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Lövskogsinventering – kommunal mark: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Ventilation – byggnader: Målet skjuts fram till 2017.
 Ny översiktsplan: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Gångplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Parkeringsnorm: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Kartläggning – översvämning 1: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Kartläggning – översvämning 2: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Riktlinjer – klimatanpassning: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Förnybara bränslen - kommunala fordon: Målet avseende andel
förnybara bränslen skjuts fram till 2016.
 Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2016.
 Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.

Justerandes sign
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§ 85

Antagande av detaljplan för bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun
Ks/2016:150 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-18 föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplan för bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-18 § 104 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Detaljplanen för bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun
daterad 2016-02-09 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Detaljplanen för bostäder på Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun
daterad 2016-02-09 antas.

Justerandes sign
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§ 86

Antagande av detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl., Fagerslätt
Östra, (etapp 1), Huskvarna, Jönköpings kommun
Ks/2016:151 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-18 föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl., Fagerslätt Östra, (etapp 1),
Huskvarna, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-18 § 105 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl., Fagerslätt Östra, (etapp 1),
Huskvarna, Jönköpings kommun daterad 2016-02-09 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
 Komplettera naturvärdesinventeringen så att en säker bestämning av naturvärdet på förekommande våtmark kan ske.
 Redovisa hur den förlust av åkermark som sker vid en exploatering kan
kompenseras.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall de beredande kommunalrådens
förslag.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Mona Forsberg för S-gruppen låter till protokollet anteckna
följande:
”Vi vill påtala vikten av att en gång- och cykelväg anläggs på den östra sidan i
ett tidigt skede. Vi vill även påtala vikten av goda bussförbindelser för att
skapa ett attraktivt område.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Justerandes sign
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Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla de beredande kommunalrådens
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Detaljplan för del av Stensholm 1:425 m.fl., Fagerslätt Östra, (etapp 1),
Huskvarna, Jönköpings kommun daterad 2016-02-09 antas.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.

Justerandes sign
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§ 87

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun
Ks/2016:149 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för bostäder på
Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun. Fastighetsägaren vill riva befintlig byggnad (Posten) och uppföra ett bostadskvarter med ca 150 lägenheter.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter senast 2016-03-18.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-02-23 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
bostäder på Drotten 10, Kålgården, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 88

Yttrande över förslag till detaljplan för Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla,
Jönköpings kommun
Ks/2016:154 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som möjliggör för byggnation av bostäder på fastigheten Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla,
Jönköpings kommun. Efter att planförslaget varit ute på granskning har justeringar gjorts i plankartan, vilket föranleder att planförslaget skickas ut för en
andra granskning. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget senast 2016-03-18.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2016-02-25 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 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till detaljplan för
Ritaren 2 m.fl., Dunkehalla, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 89

Bastionsparken vid Västra kajen, inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2016:104 210
Sammanfattning
Projektet Bastionsparken är en del av Stadsbyggnadsvisionen 2.0, vilken beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2008. Projektet finns med i kommunens
investeringsbudget 2016 och är budgeterat till en total utgift om 10 mnkr. Budgeten innefattar förstärkningsarbeten av Västra kajen samt anläggning av en ny
park framför gamla hamnstationen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2016 för genomförande av byggnation av Bastionsparken vid Västra kajen.
 Anslag fördelas med 2,1 mnkr till projektet Västra kajen och 7,9 mnkr
till projektet Bastionsparken.
 Totalt anslag uppgående till 10 mnkr finansieras med anslagna medel i
2016 års investeringsbudget.
 Tillkommande kostnader för tekniska nämnden avseende drift och underhåll uppgående till 700 tkr per år beaktas i tekniska nämndens förslag till VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag: nämligen följande:
 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2016 för genomförande av byggnation av Bastionsparken vid Västra kajen.
 Anslag fördelas med 2,1 mnkr till projektet Västra kajen och 7,9 mnkr
till projektet Bastionsparken.
Justerandes sign
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 Totalt anslag uppgående till 10 mnkr finansieras med anslagna medel i
2016 års investeringsbudget.
 Tillkommande kostnader för tekniska nämnden avseende drift och underhåll uppgående till 700 tkr per år beaktas i tekniska nämndens förslag till VIP 2017-2019.

Justerandes sign
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§ 90

Försäljning av del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, JärstorpsBerg 2:2, Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27, Hulukvarn 1:1 och hela fastigheten Hedenstorp 1:4 samt
förvärv av del av fastigheten Hedenstorp 1:5; nu fråga om avbrytande av fastighetsförsäljningarna
Ks/2015:413 253
Sammanfattning
Försäljningen av mark är föranledd av att det helägda kommunala bolaget
Södra Munksjön AB (SMUAB) ska kunna förvärva mark och påbörja omvandling av området Skeppsbron i enlighet med ramprogrammet för södra
Munksjön. Säljarna av mark vid södra Munksjön har ställt som villkor för försäljningen av mark till SMUAB att de ska ges möjlighet att förvärva den mark
som nu är aktuell för försäljning i Axamoområdet.
Kommunfullmäktige behandlade rubricerat ärende vid sitt sammanträde
2015-12-16 § 307. Ärendet återremitterades då till tekniska nämnden i syfte att
genomföra en förnyad värdering av området som är föremål för försäljning.
Tekniska nämnden har genomfört en ytterligare värdering i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-03-08 föreslå kommunfullmäktige att avbryta initierad försäljning av rubricerade fastigheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-03-08 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bilaga 1 värdering Axamo område 1
Bilaga 2 värdering Axamo område 2
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16 § 307
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Initierad försäljning av Axamo- och Hedenstorpsområdet avbryts, vilket
innebär att tidigare föreslagna två köpeavtal gällande dels en försäljning
av del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, Järstorps-Berg 2:2; Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27,
Hulukvarn 1:1 samt hela fastigheten Hedenstorp 1:4 i Jönköpings
kommun till Tommy och Eva Hegestrand samt dels ett förvärv av del
av fastigheten Hedenstorp 1:5 i Jönköpings kommun från Hulukvarn
AB förkastas.
Oppositionsrådets förlag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Initierad försäljning av Axamo- och Hedenstorpsområdet avbryts, vilket
innebär att tidigare föreslagna två köpeavtal gällande dels en försäljning
av del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, Järstorps-Berg 2:2; Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27,
Hulukvarn 1:1 samt hela fastigheten Hedenstorp 1:4 i Jönköpings
kommun till Tommy och Eva Hegestrand samt dels ett förvärv av del
av fastigheten Hedenstorp 1:5 i Jönköpings kommun från Hulukvarn
AB förkastas.

Justerandes sign
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§ 91

Förvärv av fastigheten Hedenstorp 1:60
Ks/2016:107 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Hedenstorp
1:60 till en köpeskilling om 3 350 000 kr. Utöver köpeskillingen ersätts säljaren till fastigheten med 837 500 kr för oförutsedda kostnader i samband med
försäljningen eftersom det är kommunen som initierat förvärvet. Fastigheten är
belägen inom ett område som i kommunens utbyggnadsstrategi pekats ut som
framtida verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-01-19 § 11 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-02-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-02-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar
fastigheten Hedenstorp 1:60 för en köpeskilling om 3 350 000 kr samt
därutöver ersätter säljaren med en ersättning om 837 500 kr godkänns.
 Betalning till köparen uppgående till 4 187 500 kr finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar
fastigheten Hedenstorp 1:60 för en köpeskilling om 3 350 000 kr samt
därutöver ersätter säljaren med en ersättning om 837 500 kr godkänns.
 Betalning till köparen uppgående till 4 187 500 kr finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-16

§ 92

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun
kvartal 1-4 år 2015
Ks/2016:127 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat en rapport över bostadsbyggandet i Jönköping avseende kvartal 1-4 år 2015 tillsammans med redovisning över antalet
lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-02-09 § 29 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2015 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2015 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 93

Medborgarförslag om "EM i parken" i samband med fotbolls-EM
2016
Ks/2015:338 869
Sammanfattning
Behnaz Bahabozorgi föreslår att Jönköpings kommun anordnar ”EM i parken”
dvs. ett arrangemang där människor i alla åldrar kan samlas för att titta på fotbolls-EM på storbildskärmar på lämplig plats i Jönköping.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 198 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-07-12
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 196 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Bahabozorgi
Tn
Kfn
Diariet
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§ 94

Yttrande över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design” (SOU 2015:88)
Ks/2015:501 200
Sammanfattning
Kulturdepartementet har gett Jönköpings kommun möjlighet att senast
2016-03-16 yttra sig över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design” (SOU 2015:88). I maj 2014 tillsatte regeringen en
utredning med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för
arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Uppdragets
syfte var att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse
för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Utredningen
föreslår bland annat nya nationella mål för området och att en ny myndighet för
gestaltad livsmiljö inrättas.
Beslutsunderlag
Kulturdepartementets remiss 2015-11-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-18 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö
en ny politik för arkitektur, form och design” (SOU 2015:88) lämnas
enligt stadskontorets tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö
en ny politik för arkitektur, form och design” (SOU 2015:88) överlämnar enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-16
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”Gestaltad livsmiljö
en ny politik för arkitektur, form och design” (SOU 2015:88) överlämnar enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
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Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) avstår från att delta i beslutet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kulturdepartementet
Kfn
Stbn
H Hermansson
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