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Beslutande Ann-Marie Nilsson (C), ordförande § 284-302

Ilan De Basso (S), tjg. ordförande § 283
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
David Gerson (L)
Margareta Sylvan (MP), tjg för Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Andreas Sturesson (KD)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Roland Hagström (SD), 
tjg. för Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Lena Sumedrea (C)
Ingvar Åkerberg (L)
Margareta Sylvan (MP)
Jerry Hansson (V)
Hanns Boris (KD)
Carl Cunningham (KD) till kl. 12:05
Joakim Dahlström (M)
Kamran Sairafi (M)
Roland Hagström (SD)
Elisabeth Lundqvist (SD)

Johan Fritz, stadsdirektör
Lars Åke Svensson, chefsjurist
Kent Lundwall, ekonomichef
Eva Nilenfjord, finanschef 
§ 284-302
Andreas Zeidlitz, utred.chef § 283
Frida Hammar, kom.råd.sekr.
Selma Hadzalic, kom.råd.sekr.
Olof Landgren, kom.råd.sekr.
Hans Löf, kom.råd.sekr. § 284-302
Eva Larsson, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera David Gerson

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping 2019-12-09 Paragrafer 283-302

Underskrifter Sekreterare
Bo Henriksson

Ordförande
Ann-Marie Nilsson § 284-302 Ilan De Basso § 283

Justerande
David Gerson 

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-12-04

Datum för anslags uppsättande 2019-12-09 Datum för anslags nedtagande 2019-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Rådhuset, Jönköping

Underskrift
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Innehåll Sida

§ 283 Informationsärenden 4

§ 284 Meddelanden
Ks/2019:77

5

§ 285 Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2019:78

6

§ 286 Yttrande över promemorian Genomförande av direktivet 
om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Ks/2019:357

7

§ 287 Motion om kameraövervakning i Jönköping
Ks/2019:184

8 - 9

§ 288 Motion om tryck av rapporter och försändelser till förtro-
endevalda

Ks/2019:285

10 - 11

§ 289 Motion om biobaserad eller återvunnen plast i kommunens 
verksamhet

Ks/2019:290

12 - 14

§ 290 Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings 
Rådhus AB 2019

Ks/2019:424

15 - 17

§ 291 Driftstöd till Jönköping Airport AB
Ks/2019:439

18 - 19

§ 292 Finansiering av evenemang utöver plan år 2021-2023
Ks/2019:410

20 - 21

§ 293 Ändringar i Arbetsordning för Jönköpings kommunfull-
mäktige

Ks/2019:403

22

§ 294 Medborgarförslag om bättre redovisning av kommunala 
bolag

Ks/2019:260

23 - 24

§ 295 Jönköpingsdagen 2020
Ks/2019:438

25 - 26

§ 296 Yttrande över promemorian "Personlig assistans för samt-
liga hjälpmoment som avser andning och måltider i form 
av sondmatning"

Ks/2019:437

27

§ 297 Motion om att skapa en vision och handlingsplan för Upp-
tech

Ks/2019:281

28

§ 298 Motion om att organisera kommuner som formell motpart 
till Svenska Fotbollförbundet och dess krav

Ks/2017:351

29

§ 299 Motion om att införskaffa en rullstolsgunga.
Ks/2018:234

30 - 31

§ 300 Reviderad exploateringsbudget för 2019
Ks/2019:310

32
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§ 301 Antagande av fördjupad översiktsplan för Rosendala (Ma-
den) i Huskvarna, Jönköpings kommun

Ks/2019:441

33 - 34

§ 302 Framskrivning av medel för samverkan kollektivtrafikåt-
gärder

Ks/2019:427

35 - 37
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 283 

Informationsärenden
Ordföranden hälsar Kent Lundwall välkommen i sin nya roll som ekonomichef 
i Jönköpings kommun. Ekonomichef Kent Lundwall ger en kort presentation 
av sig själv.

Strateg Chantal Coté informerar om kommunens internationella arbete.

Efter att kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11:15.

Sedan sammanträdet återupptagits informerar näringslivschef Sven Rydell om 
den avsiktsförklaring som tillkännagetts idag mellan Nobia AB å ena sidan och 
Jönköpings kommun och Södra Munksjön Utvecklings AB å andra sidan 
gällande förvärv av fastighet m.m.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 284 

Meddelanden 

Anmäls:
Minnesanteckningar från Rådet för arbete och kompetensförsörjning 
2019-10-08.

Arbetsmiljöutskottet/kommunhälsans protokoll 2019-11-14 § 26-33.

Följande handlingar biläggs:
Välfärdsutskottets protokoll 2019-09-25 § 22-27.

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-10-09 § 48-54.

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 285 

Anmälan om delegationsbeslut
 
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om tillsvidareanställning samt visstidsanställning av 
personal inom stadskontoret.

Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 
nämnd inte själv får besluta härom.

Administrations- och utvecklingschefens beslut att ur anslaget för integration 
och delaktighet bevilja:

 Svenska med Baby 35 000 kronor för projektet ”Mötesplats för små-
barnsföräldrar”

 Bäckadalsgymnasiet 6 300 kronor för projektet ”Nycklar till det offent-
liga rummet”

 Wetterbygdens basket 50 000 kronor för projektet ”Women Reach 
2020”

Kanslichefens beslut att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över 
vindbrons östra sida 2020-01-27 t.o.m. 2020-02-09 med anledning av SM i 
Curling.

Stadsjuristens beslut om att inte lämna ut handling.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 286 

Yttrande över promemorian Genomförande av direktivet om inrät-
tande av en kodex för elektronisk kommunikation
Ks/2019:357   535 

Sammanfattning
Infrastrukturdepartementet har berett Jönköpings kommun möjlighet att inkom-
ma med yttrande över promemorian ”Genomförande av direktivet om inrättan-
de av en kodex för elektronisk kommunikation”.

Beslutsunderlag
Infrastrukturdepartementets promemoria
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-12 med förslag till kommunens yttran-
de
Hemställan från SKL 2019-11-07. Undantag från lokaliseringsprincipen för 
kommunal bredbandsverksamhet.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-12 med upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. I tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta:

 Stadskontorets förslag till yttrande godkänns och antas som kommu-
nens yttrande över promemorian ”Genomförande av direktivet om in-
rättande av en kodex för elektronisk kommunikation”.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Infrastrukturdepartementet lämnas i enlighet med stads-
kontorets upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Infrastrukturdepartementet lämnas i enlighet med stads-
kontorets upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Infrastrukturdepartementet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 287 

Motion om kameraövervakning i Jönköping
Ks/2019:184   009 

Sammanfattning
Lizette Bülow (SD) föreslår i motion 2019-03-11 att kommunen i samråd med 
polisen ska utreda möjligheter och förutsättningar för kameraövervakning och 
att Jönköpings kommun hos länsstyrelsen ansöker om att få sätta upp övervak-
ningskameror vid de områden där polisen bedömer att det finns störst behov av 
dem.

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 52 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till räddningstjänsten.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-11
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2019-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2019-11-07 med förslag till kommunstyrel-
sens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen anses besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-11-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkande
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag. 

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen avslås.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 288 

Motion om tryck av rapporter och försändelser till förtroendevalda
Ks/2019:285   009 

Sammanfattning
Joakim Dahlström (M) och Cecilia Hjorth Attefall (KD), för de moderata och 
kristdemokratiska fullmäktigegrupperna, anför i motion 2019-06-13 att det var-
je år i kommunen trycks mängder av rapporter som också till stor del skickas ut 
till förtroendevalda. Motionärerna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
följande: 

 Att Jönköpings kommuns alla förvaltningar slutar skicka ut rapporter 
och annan information till förtroendevalda via fysiska brev.

 Att Jönköpings kommuns alla förvaltningar analyserar all spridning av 
information med inriktningen att minimera användandet av tryck och 
utskrifter och istället öka tillgängligheten av information via publice-
ringstjänster som ex. Netpublicator, intranät, hemsida eller annan kanal 
beroende på målgrupp.

 Att Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att se över frågan om digital 
informationsspridning och minskning av tryck gentemot våra bolag.

Kommunfullmäktige har 2019-06-19 § 124 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2019-06-13
Stadskontoret tjänsteskrivelse 2019-10-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-20 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-11-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-26 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut till-
styrks. Vidare föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

 Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen senast juni 2020 
redovisa vilken informationsgivning som har gått från tryckt till digitalt 
samt vilken informationsgivning som framgent kommer att ges digitalt.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådens samstämmiga 
förslag och beslutar därvid att bifalla detsamma innebärande att motionen för-
klaras vara besvarad.

Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) tillägg.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att avslå tillägget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på tillägget.
Nej-röst för bifall till tillägget.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
 
Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen förklaras vara besvarad.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå kommunal-
rådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 289 

Motion om biobaserad eller återvunnen plast i kommunens verk-
samhet
Ks/2019:290   400 

Sammanfattning
Pontus Pfeiffer (V) och Kristoffer Wolke (V) föreslår i motion 2019-06-17 att 
kommunfullmäktige beslutar följande:

 Att kommunen påbörjar ett arbete med att minska användningen av 
plastprodukter.

 Att kommunen påbörjar ett arbete med att vid inköp av plastprodukter 
efterfråga produkter som är tillverkade av återvunnen eller förnybar rå-
vara och möjliga att materialåtervinna.

 Att kommunen bedriver ett informationsarbete gentemot invånare och 
företag om vikten av minskad plastanvändning och vikten av sortering 
för materialåtervinning.

Kommunfullmäktige har 2019-06-19 § 125 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2019-06-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-25 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Inom ramen för Program för hållbar utveckling – miljö 2021-2040 ska 
mål och åtgärder tas fram i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-11-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med Pro-
gram för hållbar utveckling – miljö 2021-2040 utarbeta förslag till mål 
och åtgärder i enlighet med stadskontorets förslag.

 Motionen bifalls. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att utreda förekomsten 
av mikroplaster, klarlägga källor samt att till kommunfullmäktige se-
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

nast i juni 2020 redovisa förslag till åtgärder och dess källor i åtgärdan-
de syfte. Undersök även möjligheter för sanering. 

 Motionens första och andra att-sats bifalls. Den tredje att-satsen anses 
besvarad.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag.

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för arbetet med Pro-

gram för hållbar utveckling – miljö 2021-2040 utarbeta förslag till mål 
och åtgärder i enlighet med stadskontorets förslag.

 Motionen bifalls. 

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 290 

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus 
AB 2019
Ks/2019:424   107 

Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen 
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag 
efter ställningstagande i kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i sam-
band med koncernens bokslutsarbete.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-12
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2019-11-04 § 85
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-20 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 
för verksamhetsåret 2019 godkänns:

 Till Elmia AB ska utgå koncernbidrag motsvarande det skatte-
mässiga underskottet. Därutöver ska Elmia lämna en utdelning 
om 78,6% av erhållet koncernbidrag. Slutligt belopp fastställs i 
samband med koncernbokslut 2019.

 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
3-5§§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga stats-
låneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en 
procentenhet. Därutöver ska eventuell skattepliktig vinst lämnas 
som koncernbidrag, varvid 78,6% återförs till bostadsbolagen i 
form av aktieägartillskott.

 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag 
motsvarande 4% på justerat eget kapital per 2018-12-31. Slutligt 
belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2019.

 Till June Avfall och Miljö AB utgår villkorat aktieägartillskott 
enligt den kapitaltäckningsgaranti som moderbolaget utfärdat.

 Från koncernen Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 
ska utgå koncernbidrag motsvarande 6% på justerat eget kapital 
per 2018-12-31. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst 
lämnas som koncernbidrag, varvid 78,6% återförs till Jönkö-
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pings kommuns Fastighetsutveckling AB i form av aktieägartill-
skott.

 Från Destination Jönköping AB, Högskolefastigheter i Jönkö-
ping AB och Södra Munksjön Utvecklings AB utgår inget kon-
cernbidrag.

 Från Torsviks Terminal AB ska utgå koncernbidrag med belopp 
uppgående till skattepliktig vinst.

 Till Jönköping Airport AB utgår koncernbidrag enligt den för-
lusttäckningsgaranti som moderbolaget utfärdat. 

 Från VPVV Fastighets AB skall utgå koncernbidrag med belopp 
uppgående till skattepliktig vinst, varvid 78,6% återförs till 
VPVV Fastighets AB i form av aktieägartillskott.

 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de in-
tentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete 
besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdel-
ning som skall beslutas vid årsstämmor samt vid extra bolagsstämmor 
under 2020.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-11-20 vari sammanfattnings-
vis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 
för verksamhetsåret 2019 godkänns:

 Till Elmia AB ska utgå koncernbidrag motsvarande det skatte-
mässiga underskottet. Därutöver ska Elmia lämna en utdelning 
om 78,6% av erhållet koncernbidrag. Slutligt belopp fastställs i 
samband med koncernbokslut 2019.

 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
3-5§§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga stats-
låneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en 
procentenhet. Därutöver ska eventuell skattepliktig vinst lämnas 
som koncernbidrag, varvid 78,6% återförs till bostadsbolagen i 
form av aktieägartillskott.
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 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag 
motsvarande 4% på justerat eget kapital per 2018-12-31. Slutligt 
belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2019.

 Till June Avfall och Miljö AB utgår villkorat aktieägartillskott 
enligt den kapitaltäckningsgaranti som moderbolaget utfärdat.

 Från koncernen Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 
ska utgå koncernbidrag motsvarande 6% på justerat eget kapital 
per 2018-12-31. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst 
lämnas som koncernbidrag, varvid 78,6% återförs till Jönkö-
pings kommuns Fastighetsutveckling AB i form av aktieägartill-
skott.

 Från Destination Jönköping AB, Högskolefastigheter i Jönkö-
ping AB och Södra Munksjön Utvecklings AB utgår inget kon-
cernbidrag.

 Från Torsviks Terminal AB ska utgå koncernbidrag med belopp 
uppgående till skattepliktig vinst.

 Till Jönköping Airport AB utgår koncernbidrag enligt den för-
lusttäckningsgaranti som moderbolaget utfärdat. 

 Från VPVV Fastighets AB skall utgå koncernbidrag med belopp 
uppgående till skattepliktig vinst, varvid 78,6% återförs till 
VPVV Fastighets AB i form av aktieägartillskott.

 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de in-
tentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete 
besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdel-
ning som skall beslutas vid årsstämmor samt vid extra bolagsstämmor 
under 2020.
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§ 291 

Driftstöd till Jönköping Airport AB
Ks/2019:439   537 

Sammanfattning
För att stöd som lämnas till Jönköping Airport AB inte ska strida mot gällande 
EU-regler och betraktas som ett otillåtet statsstöd behöver Jönköpings kommun 
årligen ta beslut om att stöd ska ges med hänvisning till GBER (EU:s allmänna 
gruppundantagsförordning för statligt stöd) samt att samtliga tillämpliga villkor 
för sådan stödgivning är uppfyllda. Beslutet utgör underlag för den rapporte-
ring av driftsstödet som Jönköpings kommun har att göra till Näringsdeparte-
mentet som i sin tur rapporterar till EU-kommissionen.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-13 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-13 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Underskott hos Jönköping Airport AB, avseende år 2019, täcks genom 
driftsbidrag om 2 335 000 kr från Trafikverket och genom koncernbi-
drag om 25 800 000 kr från Jönköpings Rådhus AB.

 Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i GBER, ”Kommissio-
nens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-
ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”, artikel 56 a). Villkoren i EU- 
kommissionens förordning, GBER, anses uppfyllda på sätt som framgår 
av bilaga till tjänsteskrivelsen i ärendet.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Vänsterpartiet anser att det inte är en kommunal uppgift att driva flygplats-
verksamhet. Kommunen har sedan flygplatsen övertogs årligen fått täcka un-
derskott i mångmiljonklassen. Detta måste upphöra. Därför förordar vi att flyg-
platsen läggs ner.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Underskott hos Jönköping Airport AB, avseende år 2019, täcks genom 

driftsbidrag om 2 335 000 kr från Trafikverket och genom koncernbi-
drag om 25 800 000 kr från Jönköpings Rådhus AB.

 Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i GBER, ”Kommissio-
nens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-
ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”, artikel 56 a). Villkoren i EU- 
kommissionens förordning, GBER, anses uppfyllda på sätt som framgår 
av bilaga till tjänsteskrivelsen i ärendet.
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§ 292 

Finansiering av evenemang utöver plan år 2021-2023
Ks/2019:410   049 

Sammanfattning
Destination Jönköping AB (DJAB) har i uppdrag att öka den geografiska plat-
sen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få 
fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event 
och möten/kongresser. I kommunstyrelsens budget för 2020 och plan för 2021-
2022 har 15,5 mnkr per år avsatts i syfte att köpa tjänster från bolaget vilka syf-
tar till att locka fler evenemang till kommunen. DJAB har nu fått en förfrågan 
på evenemang vilka kan komma att förläggas till Jönköpings kommun. Evene-
mangen det rör sig om är World Cup MTB år 2021 samt O-ringen år 2023. 
Evenemangen bedöms passa väl in i bolagets evenemangsstrategi. Genomfö-
randet av de aktuella evenemangen ingår inte i den evenemangsplanering som 
legat till grund för utarbetande av VIP 2020-2022. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-04 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Kommunstyrelsens anslag för evenemang utökas med 4,8 mnkr 2021 
och 2,5 mnkr 2022 i kommunstyrelsens förslag till VIP 2021-2023. De 
utökade anslagen 2021 och 2022 ges i syfte att medlen ska täcka till-
kommande kostnader förknippade med genomförande av evenemangen 
World Cup MTB år 2021 samt O-ringen år 2023. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Kommunstyrelsens anslag för evenemang utökas med 4,8 mnkr 2021. 
Det utökade anslaget ges i syfte att täcka tillkommande kostnader för-
knippade med genomförande av evenemangen World Cup MTB år 
2021 samt O-ringen år 2023.

 Behov av tillkommande anslag för 2022 prövas i VIP 2021-2023.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkande
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens anslag för evenemang utökas med 4,8 mnkr 2021 

och 2,5 mnkr 2022 i kommunstyrelsens förslag till VIP 2021-2023. De 
utökade anslagen 2021 och 2022 ges i syfte att medlen ska täcka till-
kommande kostnader förknippade med genomförande av evenemangen 
World Cup MTB år 2021 samt O-ringen år 2023. 

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till: 
Destination Jönköping AB (DJAB)
Finansavd

21



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 293 

Ändringar i Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Ks/2019:403   003 

Sammanfattning
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antogs 
2014-08-28 § 181. En ny kommunallag har trätt i kraft vilket medför att en 
allmän översyn av arbetsordningen behöver göras. Då kommunfullmäktige 
2018-06-20 § 158 beslutat om ny starttid för fullmäktiges sammanträden från 
och med 1 januari 2020 medför detta en justering av inlämningstider till kansli-
et. Slutligen har kommunfullmäktige 2019-06-19 § 129 besluta om en ny mo-
dell för demokratidialoger med barn och unga vilket föranleder en justering av 
fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-29 
Förslag till arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2019-11-08 § 170
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-29 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfull-
mäktige antas att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfull-
mäktige antas att gälla fr.o.m. 2020-01-01.
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§ 294 

Medborgarförslag om bättre redovisning av kommunala bolag
Ks/2019:260   107 

Sammanfattning
Ewelina Axell föreslår, genom ett medborgarförslag, förändringar beträffande 
redovisningen av kommunala bolag. Förslagsställaren framhåller att kommun-
fullmäktige är ytterst ansvarig för de kommunala bolagen och utser ledamöter i 
bolagsstyrelserna. Det blir märkligt vid kommunfullmäktiges beslut om an-
svarsfrihet, i samband med kommunens årsredovisning, eftersom det till lek-
mannarevisorernas revisionsberättelse fogats granskningsrapporter samt revi-
sionsberättelser för vart och ett av de kommunala bolagen när beslutet som 
fullmäktige tar om ansvarsfrihet inte omfattar de kommunala bolagen. Beslut 
om ansvarsfrihet för styrelserna i de kommunala bolagen tas vid respektive bo-
lags årsstämma där ombud för aktieägaren tar ställning i frågan. Bolagsstäm-
morna är inte öppna för allmänheten. 

För ökad insyn och tydlighet föreslås i medborgarförslaget att:
 respektive bolags resultat tydligare redovisas i kommunens årsredovis-

ning för att medborgarna ska få en bättre insyn i dessa,
 det tydliggörs vad det är kommunfullmäktige beslutar ansvarsfrihet för 

och inte, 
 alla bolagsstämmor för kommunala bolag är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige har 2019-05-23 § 96 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-05-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-11-14 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
E Axell
Diariet
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§ 295 

Jönköpingsdagen 2020
Ks/2019:438   000 

Sammanfattning
Fastighetsägarna, Sveriges byggindustrier, Jönköpings kommun och Åstrand 
PR inbjuder till Jönköpingsdagen 2020, ett seminarium som kommer att 
handla om Jönköpings framtida utveckling. Seminariet äger rum på Elite Stora 
Hotellet, Jönköping, den 20 januari 2020 klockan 09.00 – 16.30. Avgiften är 
3 995 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Fyra representanter med ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet 
att delta i Jönköpingsdagen den 20 januari 2020.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-26 vari kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande 
tillägg:

 Stadskontoret ges i uppdrag att tydliggöra vilka regler som styr kom-
munstyrelsens deltagande i kurser och konferenser. Både vad avser 
arrangemangens innehåll som de kostnader som följer av deltagandet.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) tillägg.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens för-
slag att fyra representanter med ersättare bereds möjlighet att delta i seminariet.

Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) tillägg.

Omröstning
 Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunal-
 rådet Andreas Sturessons (KD) tillägg och finner att förslaget avslagits.

 Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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 Ja-röst för avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.
 Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

 Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster avslagit kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Kommunstyrelsens beslut
 Fyra representanter med ersättare i kommunstyrelsen bereds 

möjlighet att delta i Jönköpingsdagen den 20 januari 2020.
 Lena Sumedrea (C), Alf Gustafsson (S), Peter Jutterström (M) 

och Andreas Sturesson (KD) utses att delta i seminariet.
 Som ersättare för ovannämnda utses Britt-Marie Glaad (S), 

Kamran Sairafi (M) och Cecilia Hjorth Attefall (KD).

Reservationer
KD-, M-, och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå kommunal-
rådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 296 

Yttrande över promemorian Personlig assistans för samtliga hjälp-
moment som avser andning och måltider i form av sondmatning  
Ks/2019:437   709 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att senast 
2019-12-09 lämna synpunkter på förslagen i promemorian ”Personlig assistans 
för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmat-
ning”.

Beslutsunderlag
Socialdepartementets promemoria
Socialnämndens beslut 2019-11-19 § 150 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar upprättat förslag till 
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt kommunalrådet Ilan De 
Bassos (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt kommunalrådet 
Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
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§ 297 

Motion om att skapa en vision och handlingsplan för Upptech
Ks/2019:281   600 

Sammanfattning
Thomas Bäuml (M), för den moderata kommunfullmäktigegruppen, föreslår i 
en motion att en vision och handlingsplan ska tas fram för Upptech och stad-
fästas av kommunfullmäktige. Syftet är att fortsätta skapa och utveckla intresse 
för naturvetenskap och teknik bland barn och skolungdomar som ett led i fram-
tida kompetensförsörjning. Visionen föreslås omfatta:

 Mål och inriktning 2025
 Beskrivning av framtida lokalbehov
 Beskrivning av hur Upptech kan växlas upp till en regional resurs
 Förslag ska presenteras till kommunfullmäktige för beslut senast febru-

ari 2020

Kommunfullmäktige har 2019-06-19 § 121 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden 
samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Motion 2019-06-11
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-10-21 § 112 med till-
hörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-10-22 § 122 med tillhörande tjäns-
teskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-11-22 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen förklaras besvarad.
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§ 298 

Motion om att organisera kommuner som formell motpart till Svens-
ka Fotbollförbundet och dess krav
Ks/2017:351   829 

Sammanfattning
Mats Weidman (MP) påtalar i motion 2017-09-19 att det inte är rimligt att 
Svenska Fotbollförbundet ensamt och ensidigt tar fram kravkriterier för hur 
fotbollsarenor ska vara utrustade i vårt land när det i huvudsak är respektive 
elitklubbs hemkommuner som står för finansieringen. Sammanfattningsvis fö-
reslås kommunfullmäktige besluta följande:

 Jönköpings kommun tar initiativ till ett samarbete med andra kommu-
ner för att organisera en formell motpart till Svenska Fotbollförbundet 
gällande framtagandet av krav på fotbollsarenor.

Kommunfullmäktige har 2017-09-28 § 228 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2017-09-19
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2018-01-24 § 12 med tillhörande tjänsteskri-
velse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-11-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) återtar sitt yttrande och yrkar att ärendet 
återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområdet för ytterligare bered-
ning.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i återremissyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområdet för 

ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådsberedning
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§ 299 

Motion om att införskaffa en rullstolsgunga 
Ks/2018:234   332 

Sammanfattning
Cristina Gustavsson (SD) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion 
2018-04-23 att kommunen undersöker möjligheterna att bygga en eller flera 
rullstolsgungor i kommunen med målet att det ska byggas minst en gunga i 
Jönköping och en i Huskvarna.

Kommunfullmäktige har 2018-04-26 § 80 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2018-04-23
Tekniska nämndens beslut 2018-09-11 § 159 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-11-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Motionen förklaras vara besvarad.
‒ Tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med förnyelsearbete av 

Stadsparken köpa in en rullstolsgunga och utreda om näringsidkare i 
området kan vara behjälpliga med att kvittera ut nyckel. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-11-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen bifalls.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med förnyelsearbete av 

Stadsparken köpa in en rullstolsgunga och utreda om näringsidkare i 
området kan vara behjälpliga med att kvittera ut nyckel. 

 Tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med den planerade om-
byggnationen av Mjölkafållans lekplats 2020-2022 undersöka möjlighe-
ten att där placera en rullstolsgunga.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
förslag.

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till eget förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget bifallet.

Omröstnings begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att i samband med förnyelsearbete av 

Stadsparken köpa in en rullstolsgunga och utreda om näringsidkare i 
området kan vara behjälpliga med att kvittera ut nyckel.

Reservationer
KD-, M-, och SD-grupperna reserverar sig till förmån för kommunalrådet 
Peter Jutterströms (M) förslag.

31



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-12-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 300 

Reviderad exploateringsbudget för 2019
Ks/2019:310   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget 2019 för 
exploateringsverksamheten. Förändringen är påkallad av ett förändrat utfall 
2018 jämfört med plan samt tidsförskjutningar i flera projekt under 2019 
jämfört med beslutad exploateringsbudget för 2019. Den reviderade exploa-
teringsbudgeten medför en minskad investeringsutgift netto för kommunen 
med 118,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-06-18 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2019-08-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-20 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget för 2019 
godkänns innebärande en minskad investeringsutgift netto för kommu-
nen med 118,5 mnkr, en ökad exploateringsinkomst med 18,2 mnkr 
samt en minskad intern markersättning från exploateringsverksamheten 
med 18,0 mnkr. 

 Den minskade investeringsvolymen 2019 med netto 118,5 mnkr regle-
ras i budget genom motsvarande minskad kommunal upplåning.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget för 2019 
godkänns innebärande en minskad investeringsutgift netto för kommu-
nen med 118,5 mnkr, en ökad exploateringsinkomst med 18,2 mnkr 
samt en minskad intern markersättning från exploateringsverksamheten 
med 18,0 mnkr. 

 Den minskade investeringsvolymen 2019 med netto 118,5 mnkr regle-
ras i budget genom motsvarande minskad kommunal upplåning.
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§ 301 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Rosendala (Maden) i 
Huskvarna, Jönköpings kommun
Ks/2019:441   212 

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande 
förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna 
centrum med ca 900 nya bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-07 enligt plan- och bygglagen om utställ-
ning av den fördjupade översiktsplanen för Rosendala (Maden), Huskvarna, 
Jönköpings kommun. Planen har varit utställd under perioden 7 mars till 7 maj 
2019. Ett utställningsutlåtande har upprättats, i vilken remissvaren sammanfat-
tats och kommenterats. Efter utställningen har mindre redaktionella justeringar 
gjorts i planförslaget. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-22
Antagandehandling, Fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden), Hus-
kvarna 
Särskilt utlåtande 2019
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-11-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Fördjupad översiktsplan för Rosendala (Maden) i Huskvarna daterad 
2019-10-30 antas.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras tills den av tekniska 
nämnden förordade ekonomiska kalkyl för genomförande av fördjupad över-
siktsplan med uppgift att kartlägga potentiellt ekonomiskt utfall av utveck-
lingen av området presenterats. Även möjlig etappvis utbyggnad bör analyseras 
och presenteras vidare.

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till eget förslag.
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande Kristian Aronssons (SD) yrkande 
om återremiss varvid kommunstyrelsen – utan omröstning – beslutar att ären-
det ska avgöras vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla de beredande kommunalrådens 
samstämmiga förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Fördjupad översiktsplan för Rosendala (Maden) i Huskvarna daterad 

2019-10-30 antas.

Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Kristian Aronssons (SD) åter-
remissyrkande.
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§ 302 

Framskrivning av medel för samverkan kollektivtrafikåtgärder
Ks/2019:427   510 

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär att investeringsmedel ställs till nämndens förfogan-
de för genomförande av etapp 1 av projektet Samverkan kollektivtrafikåtgärder. 
Genomförandet av investeringen är en följd av den avsiktsförklaring som kom-
munfullmäktige beslutade 2018-10-25 § 251 inför upphandling av nytt trafikavtal 
för stadstrafiken i Jönköpings kommun. Avsiktsförklaringen mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län innebar att parterna var överens om att ge-
nomföra vissa åtgärder i syfte att utveckla stadstrafiken under nästkommande tra-
fikperiod 2021-2031.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-08 § 162 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2019-11-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2019-11 25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Investeringsanslag med 30 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfo-
gande för genomförande av etapp 1 av projektet Samverkan kollektivtrafi-
kåtgärder. Etapp 1 förutsätts medfinansieras av Trafikverket med totalt 
26,5 mnkr innebärande en total investeringsutgift brutto uppgående till 
56,5 mnkr under perioden 2019-2021.

 Investeringsanslag till stadsbyggnadsnämnden fördelas med 2,8 mnkr 
2019, 23,4 mnkr 2020 och 3,8 mnkr 2021. Tillkommande medfinansiering 
från Trafikverket förutsätts uppgå till 22,7 mnkr 2020 och 3,8 mnkr 2021. 

 Minskat behov av investeringsanslag 2019 jämfört med VIP 2020-2022 
med 2,2 mnkr beaktas genom motsvarande minskad upplåning.

 Ökat behov av investeringsanslag 2020 jämfört med VIP 2020-2022 med 
8,4 mnkr beaktas i budget genom motsvarande ökad upplåning. 

 Återstående behov av investeringsanslag 2021 uppgående till 3,8 mnkr  in-
arbetas i stadsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för 2021.

 Driftanslag med 1,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2019 i 
syfte att täcka kostnad för rivning av hållplatser. Rivning av hållplatser 
förutsätts medfinansieras av Trafikverket med 1,5 mnkr.

 Utökat driftanslag till tekniska nämnden 2019 med 1,5 mnkr finansieras 
genom att kommunens budgeterade resultat försämras i motsvarande grad.  

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag. 
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-11-27 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag tillstyrks med följande 
tillägg:

 Stor hänsyn ska tas för att biltrafiken inte ska behöva möta fler inskränk-
ningar.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-04
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar, efter ändrad lydelse av tidigare avgivet förslag, föl-
jande tillägg: 

 För att uppnå målet att vi ska kunna bo i hela kommunen där kollektivtra-
fik eller cykel inte är realistiska alternativ, ska trafiklösningar planeras så 
att alla trafikslag, inklusive bilen, ska fungera och verka i samklang med 
varandra.

Kristian Aronsson (SD) instämmer i tillägget.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag – i vilket kommunalrådet Petter Jutterström (M) instämt – varvid kom-
munstyrelsens beslutar att bifalla detsamma.

Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Peter Jutter-
ströms (M) yrkade tillägg.

  Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter Jutter-
ströms (M) tillägg och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
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Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå 
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) tillägg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Investeringsanslag med 30 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfo-

gande för genomförande av etapp 1 av projektet Samverkan kollektivtrafi-
kåtgärder. Etapp 1 förutsätts medfinansieras av Trafikverket med totalt 
26,5 mnkr innebärande en total investeringsutgift brutto uppgående till 
56,5 mnkr under perioden 2019-2021.

 Investeringsanslag till stadsbyggnadsnämnden fördelas med 2,8 mnkr 
2019, 23,4 mnkr 2020 och 3,8 mnkr 2021. Tillkommande medfinansie-
ring från Trafikverket förutsätts uppgå till 22,7 mnkr 2020 och 3,8 mnkr 
2021. 

 Minskat behov av investeringsanslag 2019 jämfört med VIP 2020-2022 
med 2,2 mnkr beaktas genom motsvarande minskad upplåning.

 Ökat behov av investeringsanslag 2020 jämfört med VIP 2020-2022 
med 8,4 mnkr beaktas i budget genom motsvarande ökad upplåning. 

 Återstående behov av investeringsanslag 2021 uppgående till 3,8 mnkr in-
arbetas i stadsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget för 2021.

 Driftanslag med 1,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2019 
i syfte att täcka kostnad för rivning av hållplatser. Rivning av hållplatser 
förutsätts medfinansieras av Trafikverket med 1,5 mnkr.

 Utökat driftanslag till tekniska nämnden 2019 med 1,5 mnkr finansieras 
genom att kommunens budgeterade resultat försämras i motsvarande grad.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet 
Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande.
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