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Innehåll Sida

§ 247 Meddelanden

Ks/2019:77

4

§ 248 Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2019:78

5

§ 249 Yttrande över slutbetänkandet "Förbättrat skydd för total-
försvaret" (SOU 2019:34)

Ks/2019:326

6 - 7

§ 250 Program för kommunens inköps- och upphandlingsverk-
samhet

Ks/2017:323

8 - 9

§ 251 Motion om att införa så kallade Vita jobb-modellen i 
samband med upphandlingar

Ks/2016:238

10 - 11

§ 252 Motion "Ordning och reda i kommunens upphandlingar"
Ks/2014:196

12

§ 253 Motion om kvalitetsbedömning av kommunal verksam-
het med SKL kommunkompass

Ks/2019:177

13 - 14

§ 254 Motion om framtagande av fastighetsstrategi
Ks/2019:282

15 - 16

§ 255 Motion om p-tillstånd för ledamöter/ersättare vid kom-
munfullmäktiges möten

Ks/2019:179

17 - 18

§ 256 Ändring av nomenklatur för rehabiliteringsarbetet i Jön-
köpings kommun

Ks/2019:219

19 - 20

§ 257 Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Ks/2019:335

21 - 22

§ 258 Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2020 i Jönkö-
pings kommun

Ks/2019:393

23

§ 259 Delårsrapport januari-augusti 2019 avseende Jönköpings 
Rådhus AB

Ks/2019:400

24

§ 260 Ekonomirapport 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2019:398

25

§ 261 Finansrapport 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2019:399

26

§ 262 Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2019:358

27

§ 263 Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska 
avgöras av kommunfullmäktige

Ks/2019:359

28

§ 264 Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av 
nämnd

Ks/2019:360

29
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31 - 32
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Ks/2019:385

33
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Ks/2017:494

34 - 35
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36
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 247 

Meddelanden 

Anmäls:
Skolinspektionens beslut 2019-10-22 att avslå Drottning Blankas Gymnasie-
skola AB:s ansökan om huvudman för gymnasieskola.

Minnesanteckningar från budgetberedningens överläggningar 2019-09-27.

Minnesanteckningar från oppositionens budgetberedning 2019-10-08,
2019-10-10, 2019-10-11 samt 2019-10-14.

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-09-23 § 59-61

2019-10-07 § 62-65

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-10-01 § 35-38

Personalutskottets protokoll 2019-09-27 § 93-104

Välfärdsutskottets protokoll 2019-08-28 § 18-21

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-09-11 § 42-47.

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverlägg-
ningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 248 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-05-04 t.o.m. 2020-05-31 med anledning av Jönköpings marknad

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-06-15 t.o.m. 2020-07-05 med anledning av Internationella matmarknaden

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-09-01 t.o.m. 2020-09-27 med anledning av Höstmarknad

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-11-02 t.o.m. 2020-11-29 med anledning av Julskyltning

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-11-30 t.o.m. 2020-12-27 med anledning av Julhälsning.

Ledningsutskottets protokoll 2019-09-23 § 59-61
2019-10-07 § 62-65

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-10-01 § 35-38

Personalutskottets protokoll 2019-09-27 § 93-104.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 249 

Yttrande över slutbetänkandet "Förbättrat skydd för totalförsva-
ret" (SOU 2019:34)
Ks/2019:326   009 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Försvarsdepartementet beretts tillfälle att senast 
2019-11-15 yttra sig över slutbetänkandet ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” 
(SOU 2019:34).

Beslutsunderlag
SOU 2019:34
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2019-10-15
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-17 § 422 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Jönköping Energi AB:s yttrande inkommet 2019-10-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-18 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18 utgör underlag till 
kommunens yttrande.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande lämnas till Försvarsdepartementet enligt upprättat förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Yrkande
Thordis Samuelsson (V) yrkar att kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet 
med det som anförs under rubriken ”Stadskontorets övervägande” i stadskonto-
rets tjänsteskrivelse 2019-10-18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 
Ann-Marie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:

 Yttrande lämnas till Försvarsdepartementet enligt upprättat förslag.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

Beslutet expedieras till:
Försvarsdepartementet
Utredningschefen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 250 

Program för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet
Ks/2017:323   050 

Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram förslag till Program för kommunens upphandlings- 
och inköpsverksamhet.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13
Förslag till Program för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Förslag till Program för kommunens inköps- och upphandlingsverk-
samhet godkänns.

 Tidigare Program för kommunens upphandlingsverksamhet, fastställt 
2005-12-15 upphör att gälla.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Förslag till Program för kommunens inköps- och upphandlingsverk-
samhet godkänns.

 Tidigare Program för kommunens upphandlingsverksamhet, fastställt 
2005-12-15 upphör att gälla.

 Program för miljöanpassad upphandling fastställd 2015-06-17 upphör 
att gälla.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid revidering av de gemensamma 
ägardirektiven för kommunens bolag tydliggöra att Program för kom-
munens inköps- och upphandlingsverksamhet ska gälla för de kommu-
nala bolagen.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-30 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Ärendet återremitteras i syfte att kompletteras med en redovisning över 
vilka kostnader som uppstår till följd av olika merkrav samt ett förtydli-
gande av hur hållbarhetskrav, kvalitetskrav och kostnadseffektivitet ska 
förhålla sig till varandra.

 I händelse av att ärendet inte återremitteras avstår undertecknad från att 
delta i beslutet.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för 
ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
A 1
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 251 

Motion om att införa så kallade Vita jobb-modellen i samband med 
upphandlingar
Ks/2016:238   050 

Sammanfattning
Ciczie Weidby (V) och Jerry Hansson (V) har i motion 2016-05-10 föreslagit 
en förändring av den kommunala upphandlingspolicyn i enlighet med den så 
kallade Vita jobb-modellen. Modellen bygger på följande fyra grundpelare:

1. Upphandlingsunderlagen ska utformas så att de företag som får offentli-
ga uppdrag ska betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollek-
tivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Detta innefattar inte 
regelrätta krav på kollektivavtal, eftersom sådana ännu inte är tillåtna. 
Däremot ska företagen ifråga följa kärnan i de aktuella branschavtalen, 
så som de definieras i Lavallagen, under upphandlingsperioden.

2. Huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer reglerna 
om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna prin-
ciperna. 

3. Berörda företag skriver under på att brott mot regelverken utgör grund 
för uppsägning av avtalet och grund för skadeståndsanspråk från kom-
munens sida.

4. Berörda företag förbinder sig att kommunen har rätt att kontrollera att 
de lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag.

Mot denna bakgrund har motionärerna föreslagit följande:
 Att Jönköpings kommun inför den så kallade Vita jobb-modellen i sam-

band med upphandlingar.

Kommunfullmäktige har 2016-05-26 § 127 remitterat motionen till kommun-
styrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2016-05-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-13 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen föreslås vara besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-30 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Ärendet återremitteras med motivet att program för inköps- och upp-
handlingsdirektiv föreslås återremitteras.

 I händelse av att ärendet inte återremitteras avstår undertecknad från att 
delta i beslutet.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för 
ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
A 1
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 252 

Motion "Ordning och reda i kommunens upphandlingar"
Ks/2014:196   050 

Sammanfattning
I motion inlämnad 2014-03-27 föreslog Elin Rydberg (S) och Ilan De Basso 
(S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska fullmäkti-
gegruppen, att Jönköpings kommun skulle ta fram riktlinjer för upphandling 
med utgångspunkt från nya EU-direktiv med vidgade möjligheter att ta miljö- 
och social hänsyn. 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 § 53 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion inlämnad 2014-03-27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-02 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-30 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

‒ Ärendet återremitteras med motivet att program för inköps- och upp-
handlingsdirektiv föreslås återremitteras.

 I händelse av att ärendet inte återremitteras avstår undertecknad från att 
delta i beslutet.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet återremitteras till kommunalråden för ansvarsområde 1 för yt-
terligare beredning. 

Beslutet expedieras till: A 1
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 253 

Motion om kvalitetsbedömning av kommunal verksamhet med SKL 
kommunkompass
Ks/2019:177   000 

Sammanfattning
Ulf Månsson (M) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion inkom-
men 2019-03-26 att kommunfullmäktige beslutar följande:

 att Jönköping beställer en utvärdering enligt Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) kommunkompassen,

 att en sådan utvärdering genomförs regelbundet för att mäta utveckling-
en över tid.

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 48 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2019-03-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-12 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa en utvärdering enligt 
SKL:s Kommunkompassen 2021. Resultatet ska därefter redovisas till 
kommunfullmäktige varpå beslut fattas huruvida utvärderingsverktyget 
ska användas även fortsättningsvis.

 Motionens första att-sats bifalls och motionens andra att-sats förklaras 
besvarad.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

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

Omröstnings 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

Alf Gustafsson (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Joakim Dahlström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Roland Hagström (SD) x
Jan-Ove Lipponen (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 kommunal-
rådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen förklaras vara besvarad.

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 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 254 

Motion om framtagande av fastighetsstrategi
Ks/2019:282   220 

Sammanfattning
Thomas Bäuml (M), för den moderata fullmäktigegruppen, hänvisar i motion
2019-06-11 till en tidigare genomförd konsultutredning kring kommunens fas-
tigheter med syfte att visa på hur kommunen ska arbeta med fastigheter i fram-
tiden. 
I motionen konstateras att kommunen har en stor mängd fastigheter, ägda di-
rekt eller indirekt, vilka förslagsvis kan indelas i tre kategorier:

a) Fastigheter för kommunens grundverksamhet såsom skola, omsorg 
m.m.

b) Fastigheter som inte ingår i kategori a) men är av strategiskt eller 
ekonomiskt intresse för kommunen att behålla

c) Övriga fastigheter

Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar följande:

 En plan för kommunens fastighetsförvaltning ska skyndsamt tas fram 
med den strategiska inriktningen att:
 kategorisera alla fastigheter enligt a-c ovan i syfte att dels fastställa 

bäst ägarform, dels bästa form för drift och skötsel för respektive 
kategori

 se över internhyressystemet i syfte att våra kärnverksamheter styr 
mot mest effektiva lokalutnyttjande

 sälja ut fastigheter som definieras tillhöra kategori c.

Kommunfullmäktige har 2019-06-19 § 122 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion 2019-06-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yttrande 2019-10-22 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-04 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen förklaras vara besvarad.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 255 

Motion om p-tillstånd för ledamöter/ersättare vid kommunfullmäk-
tiges möten
Ks/2019:179   514 

Sammanfattning
Cristina Gustavsson (SD) föreslår i motion 2019-03-19 att kommunfullmäktige 
beslutar att undersöka möjligheten till ett särskilt parkeringstillstånd för förtro-
endevalda i samband med fullmäktiges sammanträden. Tillståndet ska kunna 
användas av de ledamöter och ersättare som reser med bil och vara giltigt för 
parkering vid Erik Dahlbergsgymnasiet under sammanträdesdagar. Syftet med 
förslaget är att minska administrationen för förtroendevaldas utlägg.

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 49 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-04 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-23 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Yrkande
Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Motionen förklaras vara besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 
Ann-Marie Nilssons (C) förslag, nämligen följande: 

 Motionen avslås.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan-Ove Lipponens (SD) 
yrkande. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 256 

Ändring av nomenklatur för rehabiliteringsarbetet i Jönköpings 
kommun
Ks/2019:219   026 

Sammanfattning
Arbetsgivarens arbete med att få medarbetare åter i arbete efter sjukfrånvaro 
påverkas ständigt av förändringar i lagstiftning, domar, föreskrifter och interna 
arbetssätt. Därför har kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen reviderat riktlin-
jerna för rehabiliteringsarbetet i Jönköpings kommun. För att kunna genomföra 
ändringar kontinuerligt behöver Programmet för arbetsmiljö, rehabilitering och 
friskvård delas upp i fyra dokument; arbetsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy, 
friskvårdspolicy och anvisningar och rutiner för rehabilitering. Beslutet som fö-
reslås innebär ingen förändring i dokumentens text och innehåll.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-17
Gällande program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-17 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Stadskontorets förslag till ändrad nomenklatur för rehabiliteringsarbete 
i Jönköpings kommun godkänns innebärande att Programmet för ar-
betsmiljö, rehabilitering och friskvård delas upp i fyra dokument; ar-
betsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy, friskvårdspolicy och anvisningar 
och rutiner för rehabilitering.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kom-
munstyrelsen för egen del:

 Stadskontoret ges i uppdrag att vid behov göra förändringar i dokumen-
tet anvisningar och rutiner för rehabilitering.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag med 
följande tillägg: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Kommunstyrelsen har därmed övertagit beslutanderätten för samtliga 
delar som ingår i Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kom-
munstyrelsen för egen del: 

 Stadskontoret ges i uppdrag att vid behov göra förändringar i dokumen-
tet anvisningar och rutiner för rehabilitering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadskontorets förslag till ändrad nomenklatur för rehabiliteringsarbete 

i Jönköpings kommun godkänns innebärande att Programmet för ar-
betsmiljö, rehabilitering och friskvård delas upp i fyra dokument; ar-
betsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy, friskvårdspolicy och anvisningar 
och rutiner för rehabilitering.

 Kommunstyrelsen har därmed övertagit beslutanderätten för samtliga 
delar som ingår i Program för arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 257 

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar. 
Ks/2019:335   049 

Sammanfattning
Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att få ta del av handlingen 
avgiftsfritt genom att kommunen tillhandahåller den på stället. Sökanden kan 
också ta del av handlingen genom att få den utlämnad till sig i avskrift eller 
som kopia. Utlämnande av handling genom avskrift eller kopia får förenas med 
avgift. För att kunna ta ut en avgift måste kommunfullmäktige fatta ett beslut 
om taxa med avgifter för utlämnande av allmän handling. 

Idag finns en av kommunfullmäktige fastställd avgift för avskrift av allmänna 
handlingar och utskrift av upptagningar för automatisk databehandling. Avgif-
ten fastställdes 1982.

Stadskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad avgiftstaxa för kopior och 
avskrifter av allmänna handlingar. Taxan har sin utgångspunkt i den statliga 
avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17
Förslag till taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 1982-03-25 § 91
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

 Stadskontorets förslag till taxa för kopior och avskrifter av allmänna 
handlingar antas att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

 Avgift för avskrift av allmänna handlingar och utskrift för upptagningar 
av automatisk databehandling m.m. fastställd av kommunfullmäktige 
1982-03-25 § 91 upphör att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

 De kommunala bolagen uppmanas att anta den av fullmäktige fastställ-
da taxan.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Stadskontorets förslag till taxa för kopior och avskrifter av allmänna 
handlingar antas att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

 Avgift för avskrift av allmänna handlingar och utskrift för upptagningar 
av automatisk databehandling m.m. fastställd av kommunfullmäktige 
1982-03-25 § 91 upphör att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

 De kommunala bolagen uppmanas att anta den av fullmäktige fastställ-
da taxan.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 258 

Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2020 i Jönköpings kommun
Ks/2019:393   406 

Sammanfattning
June Avfall och Miljö AB har uppdraget att ta fram förslag till avfallstaxor för 
hushållen i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. 

Förslaget för 2020 års avfallstaxor består bland annat av en höjning av taxan 
för FNI (Fastighetsnära insamling av förpackningar), medan en del övriga tax-
or har bibehållen taxenivå eller någon enstaka sänkning. Taxejusteringarna för-
anleds bland annat av ökade driftkostnader för FNI samt att det föreslås en för-
bränningsskatt på avfall från den 1 april nästa år.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-16
Protokollsutdrag June Avfall och Miljö AB 2019-09-24 § 40
Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2020
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-16 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Taxan för avfallsverksamheten 2020 fastställs enligt June Avfall och 
Miljö AB:s förslag 2019-09-24 § 40. Taxan gäller från och med 
2020-01-01.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Taxan för avfallsverksamheten 2020 fastställs enligt June Avfall och 
Miljö AB:s förslag 2019-09-24 § 40. Taxan gäller från och med 
2020-01-01.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 259 

Delårsrapport januari-augusti 2019 avseende Jönköpings Rådhus 
AB
Ks/2019:400   040 

Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2019-10-07 § 71 över-
lämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2019-10-07 § 71 med till-
hörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2019 över-
lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

 Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2019 över-
lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 260 

Ekonomirapport 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2019:398   049 

Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2019-10-07 § 72 över-
lämnat Ekonomirapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2019-10-07 § 72 med till-
hörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Ekonomirapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

‒ Ekonomirapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 261 

Finansrapport 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2019:399   049 

Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2019-10-07 § 75 över-
lämnat Finansrapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2019-10-07 § 75 med till-
hörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Finansrapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB läggs med god-
kännande till handlingarna.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

 Finansrapport nr 2 år 2019 för Jönköpings Rådhus AB läggs med god-
kännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 262 

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2019:358   009 

Sammanfattning
Inom stadskontoret har förteckning upprättats över obesvarade motioner in-
komna senast 2019-06-30.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäkti-
ge enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

‒ Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäkti-
ge enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 263 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av 
kommunfullmäktige
Ks/2019:359   009 

Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stads-
kontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska 
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2019-06-30. Av re-
dovisningen framgår att några sådana medborgarförslag inte finns att redovisa. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kom-
munfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfull-
mäktige. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

‒ Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kom-
munfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfull-
mäktige. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 264 

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2019:360   009 

Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom 
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har 
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-
lämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser 
för Jönköpings kommuns nämnder.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

‒ Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-
lämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser 
för Jönköpings kommuns nämnder.
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 265 

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2019:361   009 

Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av 
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överläm-
nas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för 
Jönköpings kommuns nämnder. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

 Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överläm-
nas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för 
Jönköpings kommuns nämnder. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 266 

Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola 
och vissa fritidshem samt utökning av befintlig  verksamhet
Ks/2019:386   694 

Sammanfattning
Med anledning av utökade krav om ägar- och ledningsprövning har det i skol-
lagen införts en möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med 
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fritidshem samt vid 
utökning av befintlig verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
2019-09-24 § 105 att en avgift införs i Jönköpings kommun från och med den 1 
januari 2020.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-24 § 105 med tillhörande 
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-10-21 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller 
vissa fritidshem genom nyetablering fastställs till 20 000 kr.

 Avgift för ansökan om utökning av befintlig fristående förskola eller 
vissa fritidshem fastställs till 10 000 kr.

 Avgifterna gäller från och med den l januari 2020. Avgiften ska betalas 
i samband med att en fullständig ansökan lämnas in till kommunen, 
ärendet tas inte upp till prövning om avgift inte betalas.

 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn 
av avgifterna senast år 2025 samt redovisa denna till kommunfullmäkti-
ge.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-29 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks med följande 
ändring av den fjärde strecksatsen:

 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn 
och utvärdering av avgifterna senast år 2022 samt redovisa denna till 
kommunfullmäktige.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Yrkanden
Under överläggningen ändrar kommunalrådet Ilan De Basso (S) sitt förslag i 
fjärde strecksatsen innebärande att den överensstämmer med kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag.
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller 

vissa fritidshem genom nyetablering fastställs till 20 000 kr.
 Avgift för ansökan om utökning av befintlig fristående förskola eller 

vissa fritidshem fastställs till 10 000 kr.
 Avgifterna gäller från och med den l januari 2020. Avgiften ska betalas 

i samband med att en fullständig ansökan lämnas in till kommunen, 
ärendet tas inte upp till prövning om avgift inte betalas.

 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn 
och utvärdering av avgifterna senast år 2022 samt redovisa denna till 
kommunfullmäktige.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 267 

Redovisning av uppdrag att belysa förutsättningar och möjligheter 
att införa språkförskola som ska nå samtliga barn i nyanlända fa-
miljer
Ks/2019:385   690 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 § 286 att ge barn- och utbildnings-
nämnden i uppdrag att belysa förutsättningar och möjligheter att införa språk-
förskola som ska nå samtliga barn i nyanlända familjer. Barn- och utbildnings-
nämnden föreslår, 2019-09-24 § 106, att redovisningen av uppdraget godkänns.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-24 § 106 med tillhörande 
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-10-21 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Barn- och utbildningsnämndens redovisning av uppdrag att belysa för-
utsättningar och möjligheter att införa språkförskola som ska nå samtli-
ga barn i nyanlända familjer godkänns.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ilan De Basso (S) beslutar kommunstyrelsen föl-
jande:

‒ Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för 
ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
A 2
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Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 268 

Redovisning av uppdrag att göra en genomgripande genomlysning 
av försörjningsstödet och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att 
minska beroendet av försörjningsstöd
Ks/2017:494   769 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 62 att till individ- och familje-
omsorgsnämnden återremittera dåvarande socialnämndens redovisning över 
uppdraget att göra en genomgripande genomlysning av försörjningsstödet och 
föreslå ytterligare åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd. In-
divid- och familjeomsorgsnämnden behandlade ärendet 2019-09-16 § 135 med 
beslut om att översända ett yttrande som svar på återremissen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2018-12-18 § 225 med tillhörande handlingar
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-28 § 62
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2019-09-16 § 135 med tillhöran-
de tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-10-18 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Individ- och familjeomsorgsnämndens redovisning godkänns.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-05 vari kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:

 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att till kommunfull-
mäktige i augusti 2020 återkomma med en första redovisning av effek-
ter av genomförda åtgärder samt med förslag på ytterligare åtgärder i 
syfte att minska beroendet av försörjningsstöd.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Det antecknas att socialförvaltningens tjänsteskrivelse som utgör individ- och 
familjeomsorgsnämndens svar är daterad 2019-09-25.

Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.

Joakim Dahlström (M) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande individ- och familjeomsorgs-
nämndens redovisning varvid de beredande kommunalrådens samstämmiga 
förslag bifalls.

Härefter upptas 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 avslagit 
detsamma.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

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

Upprop förrättas och röster avges på sätt som redovisas nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Alf Gustafsson (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Joakim Dahlström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Roland Hagström (SD) x
Jan-Ove Lipponen (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 kommunal-
rådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Individ- och familjeomsorgsnämndens redovisning godkänns.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tillägg. 
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Kommunstyrelsen 2019-11-06
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§ 269 

Uppföljning av Policy för idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Ks/2017:485   000 

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 § 332 att anta Policy för idéburet of-
fentligt partnerskap (IOP). Samtidigt gavs stadskontoret i uppdrag att i septem-
ber 2019 presentera en uppföljning av policyn samt att bevaka eventuellt behov 
av aktualitetsprövning av policyn.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25
Policy för idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-21 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Policy för idéburet offentligt partnerskap (IOP) kompletteras med ruti-
ner för IOP med flera förvaltningar. 

 Stadskontorets uppföljning av Policy för idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) godkänns.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-10-21 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Policy för idéburet offentligt partnerskap (IOP) kompletteras med ruti-
ner för IOP med flera förvaltningar. 

 Stadskontorets uppföljning av Policy för idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) godkänns. 

 Formuleringen ”potentiell marknad” i Policy för idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) utgår.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens beslut

 Policy för idéburet offentligt partnerskap (IOP) kompletteras med ruti-
ner för IOP med flera förvaltningar. 

 Stadskontorets uppföljning av Policy för idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) godkänns. 

 Formuleringen ”potentiell marknad” i Policy för idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) utgår.

Beslutet expedieras till: 
Nämnderna, administrations- och utvecklingschefen och M Röstedal
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§ 270 

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2020-
2040
Ks/2018:243   420 

Sammanfattning
Miljömålsarbetet för Jönköpings kommun finns från och med 2009 samman-
ställt i dokumentet Program för hållbar utveckling – miljö som uppdateras årli-
gen. 2019 års revideringar har remitterats under tiden april-juni. Förslag till 
Program för hållbar utveckling – miljö har därefter omarbetats med hänsyn till 
inkomna synpunkter, se tillhörande antagandehandling.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2020-2040, an-
tagandehandling daterad 2019-09-16 
Samrådsredogörelse daterad 2019-09-16 och inkomna yttranden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönkö-
ping 2020-2040 antas.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-10-22 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönkö-
ping 2020-2040 antas.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-10-29 vari kommunalrå-
det Mona Forsbergs (S) förslag till beslut tillstyrks med följande ändringar:

 Åtgärden ”Ny mountainbikeslinga” stryks.
 Åtgärden ”Höj upplevelsevärden i skog” stryks.
 Åtgärden ”Sex nya kommunala naturreservat” ändras enligt följande:
      ”Nya kommunala naturreservat
      Frågan om bildandet av nya kommunala naturreservat ska tillställas       
      kommunfullmäktige i varje enskilt fall.”

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
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 antaget.

Omröstning 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 redovisas nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Alf Gustafsson (S) x
Britt-Marie Glaad (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Joakim Dahlström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Roland Hagström (SD) x
Jan-Ove Lipponen (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 (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönkö-

ping 2020-2040 antas.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
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§ 271 

Miljömålsanslag 2020
Ks/2019:192   420 

Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsan-
slag som har beslutats uppgå till 4 000 tkr under 2020. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-18 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
 Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2020 (4 000 tkr) ombud-

geteras och disponeras enligt följande:

 Totalt 313 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
 313 tkr till utveckling av vinterväghållningen.

 Totalt 1900 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande :
 250 tkr till åtgärder i Lillån - Bankeryd.
 150 tkr till åtgärder i Musslebobäcken.
 250 tkr till åtgärder i Tabergsån - Lillån.
 50 tkr till karta för återbruk/delningsekonomi.
 40 tkr till avfallsförebyggande projekt.
 360 tkr till projekt Minska nedskräpningen.
 700 tkr till muddring i Barnarpasjön.
 100 tkr till åtgärdsutredning – Landsjön.

 Totalt 40 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen för projekt Bättre 
källsortering hos föreningar.

 Totalt 1147 tkr till stadskontoret enligt följande:
 36 tkr till medfinansiering av projekt Hela Resan.
 91 tkr till medfinansiering av Klimatrådets arbete.
 120 tkr till medfinansiering av projekt FASTR.
 250 tkr till projektet Klimatkampen.
 650 tkr till framtagning av koldioxidbudget.

 Totalt 50 tkr till utbildningsförvaltningen till skoltema för mellanstadiet 
om Vättern.

 Totalt 550 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
 300 tkr till restaurering av Konungsömosse.
 250 tkr till miljöutveckling av digital bygglovsprocess.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag. 
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-10-29, reviderat 
2019-11-05 vari kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till beslut till-
styrks med följande ändringar och tillägg:
 Den femte strecksatsen under den fjärde punkten (stadskontoret) gällande 

650 tkr för framtagning av koldioxidbudget stryks.
 I punkt två ändras summan från 1900 tkr till 2550 tkr tillsammans med två 

nya strecksatser enligt följande:
– 75 tkr till Småskalig odling för biologisk mångfald: Hitta ett områ-

de för stadsodling (odlingslotter) där småskalig odling kan ske till 
förmån för bl.a. den biologiska mångfalden och för att ekosystem-
tjänster också ska kunna finnas i staden nära de nybyggda område-
na.

– 575 tkr till utredning av förekomsten av mikroplaster och dess käl-
lor i åtgärdande syfte. Undersök även möjligheter för sanering.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.

Omröstning 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

Alf Gustafsson (S) x
Britt-Marie Glaad (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Joakim Dahlström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Roland Hagström (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7
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Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut
‒ Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2020 (4 000 tkr) ombud-

geteras och disponeras enligt följande:
 Totalt 313 tkr till tekniska kontoret enligt följande:

 313 tkr till utveckling av vinterväghållningen.
 Totalt 1900 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande: 

 250 tkr till åtgärder i Lillån - Bankeryd.
 150 tkr till åtgärder i Musslebobäcken.
 250 tkr till åtgärder i Tabergsån - Lillån.
 50 tkr till karta för återbruk/delningsekonomi.
 40 tkr till avfallsförebyggande projekt.
 360 tkr till projekt Minska nedskräpningen.
 700 tkr till muddring i Barnarpasjön.
 100 tkr till åtgärdsutredning – Landsjön.

 Totalt 40 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen för projekt Bättre 
källsortering hos föreningar.

 Totalt 1147 tkr till stadskontoret enligt följande:
 36 tkr till medfinansiering av projekt Hela Resan.
 91 tkr till medfinansiering av Klimatrådets arbete.
 120 tkr till medfinansiering av projekt FASTR.
 250 tkr till projektet Klimatkampen.
 650 tkr till framtagning av koldioxidbudget.

 Totalt 50 tkr till utbildningsförvaltningen till skoltema för mellanstadiet 
om Vättern.

 Totalt 550 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
 300 tkr till restaurering av Konungsömosse.
 250 tkr till miljöutveckling av digital bygglovsprocess.

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

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
Ekonomichefen
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§ 272 

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ks/2019:405   460 

Sammanfattning
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625
i kraft. För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livs-
medelskontroll anpassas taxebestämmelserna till den nya EU-förordningen.
SKL har tagit fram ett underlag för taxa för livsmedelskontroll anpassade till
den nya kontrollförordningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har upprättat 
ett förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Jönköpings kommun 
anpassad efter SKL:s underlag.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-10-10 § 95 med tillhörande 
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

− Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs i enligt 
med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-10-10 § 95.

− Taxan gäller från och med 2019-12-14.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

− Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs i enligt 
med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-10-10 § 95.

− Taxan gäller från och med 2019-12-14.
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