JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00-11.30

Beslutande

Mats Green (M), ordförande ej § 300
Per Johansson (M) ers M Green § 300
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD) ers S Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S) ers Elin Lagerqvist (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD

Övriga närvarande

Per Johansson (M)
Albert Åhs (M) från kl 09.15
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Jan Ericson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Bengt Regné (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 295-306

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green ej § 300

Andreas Sturesson § 300

Justerande

Bengt Regné
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-25

Datum för anslags uppsättande

2013-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 295 Meddelanden

3

§ 296 Anmälan om delegationsbeslut

4

§ 297 Ansökan om driftbidrag till ombyggnad av ankomsthallen
på Jönköping Airport

5

§ 298 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2014

6

§ 299 Yttrande över remiss ”Vägledning för elevhälsan”

7

§ 300 Medborgarförslag om att utreda korrektheten i att benämna sig
"borgmästare"

8

§ 301 Yttrande över rapport ”Översyn av det generella biotopskyddet”

9

§ 302 Yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet
2014-2025”

10

§ 303 Yttrande över ”Länsplan för regional transportinfrastruktur
2014-2025 för Östergötlands län”

12

§ 304 Yttrande över ”Regional transportplan för Jönköpings län
2014-2025”

13

§ 305 Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession enligt lag
om vissa torvfyndigheter, Hökhultamossen

14

§ 306 Uppföljning av fordonsbehovet i kommunens nya hälso- och
sjukvårdsorganisation

15

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

§ 295

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Välfärdsutskottets protokoll 2013-06-18 § 29-34.
Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras densamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 296

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Frankrike för personal vid Sandagymnasiet
till Serbien för personal vid Fritid Jönköping
till Spanien för personal vid stadsbyggnadskontoret
till Tyskland för personal vid räddningstjänsten.
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattestanter för
2013 för stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2013-08-14 § 59-69.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Ansökan om driftbidrag till ombyggnad av ankomsthallen på Jönköping Airport
Ks/2013:333 533
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-02 § 360 att medel som Jönköpings
kommun erhöll från Luftfartsverket vid övertagandet av Jönköping Airport ska
disponeras som driftbidrag till Jönköping Airport mellan åren 2011-2013. Jönköping Airport har inkommit med en ansökan om att använda 1 200 000 kr till
ombyggnation av ankomsthallen på flygplatsen.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Jönköping Airport 2013-06-18
Stadskontorets yttrande 2013-08-30
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-02 § 360
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköping Airport erhåller 1 200 000 kr i driftbidrag under 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköping Airport erhåller 1 200 000 kr i driftbidrag under 2013.
Det antecknas att Birgit Sievers (MP) inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 298

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014
Ks/2013:387 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2014 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan samt att mandatperioden räknas fr.o.m. den 15 oktober valåret.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2014 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan samt att mandatperioden räknas fr.o.m. den 15 oktober valåret.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 299

Yttrande över remiss ”Vägledning för elevhälsan”
Ks/2013:356 624
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2013-08-02 till bl.a. Jönköpings kommun översänt ”Vägledning för elevhälsan” för synpunkter.
Beslutsunderlag
Remiss 2013-08-02
Sammanfattning av ”Vägledning för elevhälsan”
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-08-19 § 128 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-08-20 § 98 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-10 § 285 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) meddelar viss korrigering i upprättat
förslag till kommunens yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Bun
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 300

Medborgarförslag om att utreda korrektheten i att benämna sig
"borgmästare"
Ks/2013:233 000
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska tillsätta en utredning om
kommunalråd Mats Green gjort sig skyldig till urkundsförfalskning i och med
att han i sociala medier hävdat att han är ”mayor” ”Borgmästare” av Jönköping.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-09-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Ordförande Mats Green (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Andreas Sturesson (KD) tjänstgör
som ordförande. Per Johansson (M) ersätter Mats Green som ledamot.
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 301

Yttrande över rapport ”Översyn av det generella biotopskyddet”
Ks/2013:340 439
Sammanfattning
Landsbygdsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
den 25 september 2013 yttra sig över Jordbruksverkets rapport (2013:10)
”Översyn av det generella biotopskyddet”.
Beslutsunderlag
Landsbygdsdepartementets remiss 2013-06-25
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 288 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Landsbygdsdepartementet enligt av kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Landsbygdsdepartementet enligt av kommunalrådet
Britt-Marie Glaad (S) särskilt upprättat förslag
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Britt-Marie
Glaads (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Yttrande lämnas till Landsbygdsdepartementet enligt av kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) särskilt upprättat förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Landsbygdsdepartementet
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 302

Yttrande över ”Förslag till nationell plan för transportsystemet
2014-2025”
Ks/2013:323 501
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att senast den
1 oktober 2013 yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
Beslutsunderlag
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Jönköpings kommun är positiv till framtagna åtgärder på Jönköpingsbanan,
Halmstad – Jönköping – Nässjöbanan, E4 och väg 40.
– Jönköpings kommun anser att det är av största vikt att i snar framtid fortsätta med järnvägsutredning för Götalandsbanan sträckan Borås – Jönköping – Linköping.
– Jönköpings kommun ställer sig positiv till en regional samfinansiering där
medel ur den regionala transportplanen flyttas till den nationella transportplanen, detta för att få en väl fungerande järnväg inom länet.
– Jönköpings kommun anser det nödvändigt att återstående åtgärder mot
kapacitetsbrister på Jönköpingsbanan tidigareläggs och genomförs så snart
som möjligt.
– Jönköpings kommun anser att elektrifiering av Y:et måste genomföras så
snart som möjligt.
– Jönköpings kommun anser att väg 40 bör byggas ut till motorväg mellan
Ulricehamn och Jönköping.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30 överlämnas som kommunens
yttrande till Näringsdepartementet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Protokollsanteckning
Birgit Sievers (MP) och Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna
följande:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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”Vi anser att väg 40, hela sträckan Jönköping – Ulricehamn, byggs om till
2+1 väg med sedvanlig vägren. 2+1 väg är lika säker som en motorväg men
kostar mindre. För oss är det viktigt att hushålla med pengarna och använda
varje skattekrona klokt”.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30 överlämnas som kommunens
yttrande till Näringsdepartementet.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 303

Yttrande över ”Länsplan för regional transportinfrastruktur 20142025 för Östergötlands län”
Ks/2013:337 501
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast den 1 oktober 2013 yttra
sig över Regionförbundet Östsam förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Östergötlands län.
Beslutsunderlag
Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Östergötlands län.
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Jönköpings kommun har inga synpunkter på Östsams förslag till Länsplan
för regional transportinfrastruktur.
– Jönköpings kommun vill betona vikten av att tillsammans fortsätta utveckla
Östgötapendeln mellan Jönköping och Norrköping.
– Jönköpings kommun ser positivt på att Ostlänken ska byggas, men anser
samtidigt att det är av största vikt att även planeringen för Götalandsbanan
påbörjas snarast.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Östsam.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Östsam.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Östsam

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 304

Yttrande över ”Regional transportplan för Jönköpings län
2014-2025”
Ks/2013:346 501
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 oktober
2013 över Regionförbundets remiss ”Regional transportplan för Jönköpings län
2014-2025”.
Beslutsunderlag
Remissversion ”Regional transportplan för Jönköpings län 2014-2025”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun ställer sig positiv till en regional samfinansiering där
medel ur den regionala transportplanen flyttas till den nationella transportplanen, detta för att få en väl fungerande järnväg inom länet.
− Jönköpings kommun stödjer Trafikverket förslag att införa fjärrblockering
och hastighetshöjning samt byggnation av två nya mötesspår på järnvägen
mellan Jönköping och Värnamo.
− Jönköpings kommun anser att elektrifiering av Y:et måste genomföras så
snart som möjligt.
− Vidare utredning behövs för att åtgärda de kvarstående bristerna avseende
de orealistiskt långa restiderna med tåg mellan Jönköping – Växjö.
− Jönköpings kommun är positiv till att väg 842 förbi Barnarp är med i regionalplan och kommunen är beredd att medfinansiera åtgärden.
− Jönköpings kommun anser att planeringen för väg 842 förbi Tenhult bör
påbörjas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-29 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Jönköpings län.
Beslutet expedieras till: Regionförbundet Jönköpings län
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession enligt lag om
vissa torvfyndigheter, Hökhultamossen
Ks/2013:342 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över ovan
rubricerade ansökan om bearbetningskoncession.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-06-20
Miljönämndens beslut 2013-08-21 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 287 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 306

Uppföljning av fordonsbehovet i kommunens nya hälso- och sjukvårdsorganisation
Ks/2013:57 779
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-11-29 tekniska nämnden i uppdrag att, i samverkan med äldrenämnden, genomföra en uppföljning av faktiskt fordonsbehov
i kommunens nya hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget ska redovisas
till kommunstyrelsen. Äldrenämnden har nu lämnat redovisning av uppdraget
som genomförts i samverkan med berörda tjänstemän på tekniska kontoret.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 § 351
Äldrenämndens beslut 2013-06-19 § 67 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2013-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Äldrenämndens redovisning avseende fordonsbehovet i kommunens hälsooch sjukvårdsorganisation godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-25
Kommunstyrelsens beslut
– Äldrenämndens redovisning avseende fordonsbehovet i kommunens hälsooch sjukvårdsorganisation godkänns.
Beslutet expedieras till:
Än
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

