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§ 95

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Carl-Johan Korsås om Sverigeförhandlingen. Vid informationen närvarar även
samhällsbyggnadsstrateg Stefan Lind och koncernstrateg Rickard Blom.
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport
för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. februari 2016.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning
2016-02-26.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens boksluts- och plandialoger
2016-03-10.
Följande handlingar biläggs:
Protokoll från kommundelsråd Skärstad-Ölmstad 2016-01-15 § 1-14.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att bevilja flaggning vid Rådhuset 2016-03-18 med anledning av besök från Thailand.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Yttrande över delrapport från Sverigeförhandlingen "Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar"
(SOU 2016:3)
Ks/2016:92 000
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2016-03-31 yttra sig över delrapport från Sverigeförhandlingen ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU 2016:3).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-01-12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till yttrande över delrapporten ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar” (SOU
2016:3) antas som Jönköpings kommuns yttrande över delrapporten.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar” (SOU 2016:3) lämnas till Näringsdepartementet enligt
stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson för KD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi kristdemokrater är tveksamma till den föreslagna modellen för tillfällig
infrastrukturskatt. Det finns enligt vår uppfattning likheter mellan denna och
den fastighetsskatt som avvecklades 2008. En skatt som vi inte vill återinföra.
Det finns en fara att den tillfälliga infrastrukturskatten får orimliga konsekvenser för enskilda människor.”
AnneMarie Grennhag för M-gruppen och Staffan Eklöf för SD-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över ”Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar” (SOU 2016:3) lämnas till Näringsdepartementet enligt
stadskontorets upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Stadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-30

§ 99

Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Ks/2016:163 133
Sammanfattning
Stadskontoret lämnar i tjänsteskrivelse 2016-03-21 förslag till ökade anslag till
vissa nämnder för verksamhetsåret 2016 i syfte att kompensera dem för ökade
kostnader till följd av ökat flyktingmottagande. Totalt uppgår anslagsökningen
till knappt 42,1 mnkr. Utökade anslag finansieras med medel från det statsbidrag som regeringen beslutade om i slutet av 2015 och som avser att kompensera kommuner och landsting för ökade kostnader under 2016 till följd av ökat
flyktingmottagande. Totalt har kommunen erhållit 66,2 mnkr i statsbidrag.
Stadskontoret föreslår att användning av återstående medel av tilldelat statsbidrag (24,1 mnkr) beslutas vid en senare tidpunkt.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-21 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 I syfte att kompensera nämnderna för tillkommande kostnader till följd
av ökat flyktingmottagande under 2016 utökas nämndernas anslag för
verksamhetsåret med totalt 42 050 tkr i enlighet med nedanstående fördelning:
 barn- och utbildningsnämndens anslag utökas med 9 500 tkr
 utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag utökas med
8 500 tkr.
 socialnämndens anslag utökas med 17 200 tkr
 stadsbyggnadsnämndens anslag utökas med 1 400 tkr
 tekniska nämndens anslag utökas med 5 450 tkr
 Utökat anslag med totalt 42 050 tkr finansieras genom ianspråktagande
av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och
landsting.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till det samstämmiga förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Kommunalrådet Ilan De Basso för S-gruppen låter till protokollet anteckna
följande:
”Vi anser att även kultur- och fritidsnämnden kommer få vara med och ta ett
viktigt ansvar. Vi förutsätter att de också kommer att få ta del av medel framöver.”
Margareta Sylvan för MP-gruppen och Thordis Samuelsson (V) instämmer i
protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens beslut
 I syfte att kompensera nämnderna för tillkommande kostnader till följd
av ökat flyktingmottagande under 2016 utökas nämndernas anslag för
verksamhetsåret med totalt 42 050 tkr i enlighet med nedanstående fördelning:
 barn- och utbildningsnämndens anslag utökas med 9 500 tkr
 utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag utökas med
8 500 tkr.
 socialnämndens anslag utökas med 17 200 tkr
 stadsbyggnadsnämndens anslag utökas med 1 400 tkr
 tekniska nämndens anslag utökas med 5 450 tkr
 Utökat anslag med totalt 42 050 tkr finansieras genom ianspråktagande
av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och
landsting.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen för handläggning
Bun
Knf
Sn
Stbn
Tn
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. februari 2016
Ks/2016:158 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. februari 2016. Rapporten innehåller förutom en ekonomisk redogörelse
med prognos, uppföljning av flyktingmottagning, sjukfrånvaro och återbesättningsprövning. De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser har
uppmanats att beskriva vilka åtgärder som planeras för att undvika/minimera
befarade budgetavvikelser.
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2016, daterad 2016-03-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av verksamhet och ekonomi
t.o.m. februari 2016 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Kommunstyrelsens beslut
 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av verksamhet och ekonomi
t.o.m. februari 2016 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Redovisning av uppdrag att en gång per halvår delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 till kommunstyrelsen
Ks/2014:481 210
Sammanfattning
Tekniska nämnden delrapporterar projektet ny förvaltningsbyggnad på A6 i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 § 285. Fördelningen av
ytorna i förvaltningsbyggnaden, Valutan 1 (Kasernen), är nu i huvudsak klar.
De externa hyresgästerna kommer att bli färre under de närmaste åren vilket
möjliggör inflyttning av ytterligare kommunal verksamhet. Ett ökat antal interna hyresgäster ligger i linje med den planering som gjordes inför förvärvet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-12-08 § 250 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Tekniska nämndens delrapportering avseende ny förvaltningsbyggnad
på A6 godkänns.
 Tekniska nämndens uppdrag att delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 upphör i och med denna delredovisning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Kommunstyrelsens beslut
 Tekniska nämndens delrapportering avseende ny förvaltningsbyggnad
på A6 godkänns.
 Tekniska nämndens uppdrag att delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 upphör i och med denna delredovisning.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-30

§ 102

Yttrande över betänkandet "Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning" (SOU 2015:80)
Ks/2015:539 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-03-31 yttra sig över
betänkandet ”Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg
och forskning” (SOU 2015:80).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-12-16
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 37 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2016-02-17 § 27 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 Socialdepartementet över betänkandet ”Stöd och hjälp till
vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU
2015:80) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Stöd och hjälp till
vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU
2015:80) 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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§ 103

Yttrande över betänkandet "Bättre samarbete mellan stat och
kommun vid planering och byggande" (SOU 2015:109)
Ks/2015:545 200
Sammanfattning
I december 2015 lämnade Planprocessutredningen sitt betänkande ”Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande” (SOU 2015:109).
Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att förenkla arbetet med detaljplanering och plangenomförandefrågor i både statliga instanser och i kommunerna.
Utredningen föreslår i korthet följande sju förändringar: Tydligare besked från
staten till kommunerna om riksintressen, strandskydd m.m. Mindre detaljerade
detaljplaner. Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning. Lantmäteriet ska kunna göra värderingar vid kommunala förvärv av
statlig mark. Boverket och länsstyrelserna bör i samverkan med SKL genomföra en kompetensutvecklingsinsats avseende plan- och bygglagstiftningen.
Boverket och Lantmäteriet bör ta fram riktlinjer beträffande upphandlingsreglernas tillämpning vid exploateringsavtal. Möjligheter att reglera upplåtelseformen till bostäder i en detaljplan, t.ex. hyresrätt, bör utredas närmare.
Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna yttrande över betänkandet senast
2016-03-31.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2015-12-18
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-18 § 59 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-03-08 § 50 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 Näringsdepartementet över betänkandet ”Bättre samarbete
mellan stat och kommun vid planering för byggande” (SOU 2015:109)
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-03-30
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Bättre samarbete
mellan stat och kommun vid planering för byggande” (SOU 2015:109)
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Stbn
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

