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§ 346

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar jämställdhetsstrateg Åsa Thörne Adrianzon om Jönköpings kommuns medverkan i Sveriges
Kommuner och Landstings modellkommunarbete om jämställdhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 347

Meddelanden
Ks/2018:76 006
Anmäls:
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2018-11-15 § 48-58.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2018-11-19 § 70-74

Personalutskottets protokoll

2018-11-07 § 99-110

Upphandlingsutskottets protokoll

2018-11-13 § 34-38.

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 348

Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2018:77 006
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2018-11-16 att avslå ansökan ur Ellen
Nyström-Mayerska fonden.
Ledningsutskottets protokoll

2018-11-19 § 70-74

Personalutskottets protokoll

2018-11-07 § 99-110

Upphandlingsutskottets protokoll

2018-11-13 § 34-38.

Följande handlingar biläggs:
Ordförandens beslut att överklaga Bergstatens beslut 2018-11-28 om fastställelse av arbetsplan enligt minerallagen (1991:45) för undersökningstillstånd
inom undersökningstillståndet Taberg i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 349

Nytt attestreglemente för Jönköpings kommun
Ks/2018:293 002
Sammanfattning
Införandet av ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem (e-handelssystem)
har föranlett en översyn av kommunens befintliga attestreglemente som antogs
2003. Det nya reglementet är anpassat efter arbetssättet för elektronisk handel
och innehåller en del förtydliganden för att förbättra den interna kontrollen
samt språkliga förändringar för enklare förståelse.
Beslutsunderlag
Förslag till attestreglemente, daterat 2018-11-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det nya attestreglementet, daterat 2018-11-23, antas och ersätter
tidigare attestreglemente beslutat av kommunfullmäktige 2003-12-18
§ 432.
– Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta och löpande uppdatera
tillämpningsanvisningar till det nya attestreglementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det nya attestreglementet, daterat 2018-11-23, antas och ersätter
tidigare attestreglemente beslutat av kommunfullmäktige 2003-12-18
§ 432.
– Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta och löpande uppdatera
tillämpningsanvisningar till det nya attestreglementet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 350

Arbetsordning och arvodering avseende kommunfullmäktiges
gruppledare
Ks/2018:455 101
Sammanfattning
Parlamentariska överläggningar har resulterat i förslag om en förändring avseende arvodering av kommunfullmäktiges gruppledare. I enlighet med tidigare
beslut i kommunfullmäktige föreslås även att en arbetsordning fastställs.
Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning
Minnesanteckning – parlamentariska överläggningar 2018-12-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-12-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arvodet för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs till 2,0 av
grundbeloppet att gälla från och med 2019-01-01.
– Upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Yrkande
AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar avslag på förslaget.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande 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 AnneMarie Grennhags (f.d M) yrkande.

Justerandes sign

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

Avstår

AnneMarie Grennhag (f.d. M)
x
Ola Helt (f.d. M)
x
Bert-Åke Näslund (M)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Hans-Lennart Stenqvist (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Kristian Aronsson (SD)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
13
2
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arvodet för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs till 2,0 av
grundbeloppet att gälla från och med 2019-01-01.
– Upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs.
Reservation
AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot
beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 351

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk
konsekvensanalys
Ks/2018:439 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets
förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning
och samhällsekonomisk konskevensanalys.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2018-11-16
Miljö-och hälsoskyddsnämndens ordförandebeslut 2018-11-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationellt luftvårdsprogram
inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk
konskevensanalys överlämnas till Naturvårdsverket enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationellt luftvårdsprogram
inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk
konskevensanalys överlämnas till Naturvårdsverket enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 352

Miljömålsanslag 2019
Ks/2018:224 420
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som har beslutats uppgå till 3 100 tkr under 2019.
Beslutsunderlag
Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-06-07 § 59 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2019 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:










Justerandes sign

Totalt 695 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande
–
150 tkr till utredningar av förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknas.
–
230 tkr till miljöteknisk markundersökning för Gränna kemiska
tvättanstalt.
–
315 tkr till en projektanställning för att följa upp att radonmätningar/åtgärder görs.
Totalt 620 tkr till tekniska kontoret enligt följande
–
230 tkr till cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser.
–
390 tkr till åtgärdsplan - dagvatten.
Totalt 270 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen för uppstart av Fritidsbanken.
Totalt 265 tkr till stadskontoret enligt följande
–
54 tkr till medfinansiering av projekt Hela Resan.
–
91 tkr till medfinansiering av Klimatrådets arbete.
–
120 tkr till medfinansiering av projekt Fossilfritt Jönköpings län.
Totalt 780 tkr till utbildningsförvaltningen enligt följande
–
390 tkr till energikartläggning av UBF samt utveckling av utställningshall på Upptech inom områdena förnybar energi och energieffektivisering.
–
390 tkr till utveckling av utställningshall på Upptech inom området
hotade växter och djur.
Totalt 470 tkr till räddningstjänsten för förstärkning av äldre banvall
nedanför Strands ravin.

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2019 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:










Totalt 695 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande
–
150 tkr till utredningar av förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare saknas.
–
230 tkr till miljöteknisk markundersökning för Gränna kemiska
tvättanstalt.
–
315 tkr till en projektanställning för att följa upp att radonmätningar/åtgärder görs.
Totalt 620 tkr till tekniska kontoret enligt följande
–
230 tkr till cykelparkeringar vid kommunala arbetsplatser.
–
390 tkr till åtgärdsplan - dagvatten.
Totalt 270 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen för uppstart av Fritidsbanken.
Totalt 265 tkr till stadskontoret enligt följande
–
54 tkr till medfinansiering av projekt Hela Resan.
–
91 tkr till medfinansiering av Klimatrådets arbete.
–
120 tkr till medfinansiering av projekt Fossilfritt Jönköpings län.
Totalt 780 tkr till utbildningsförvaltningen enligt följande
–
390 tkr till energikartläggning av UBF samt utveckling av utställningshall på Upptech inom områdena förnybar energi och energieffektivisering.
–
390 tkr till utveckling av utställningshall på Upptech inom området
hotade växter och djur.
Totalt 470 tkr till räddningstjänsten för förstärkning av äldre banvall
nedanför Strands ravin.

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 353

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun kvartal
1-3 år 2018
Ks/2018:445 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings län
avseende kvartal 1-3, år 2018 samt redovisning av antalet lediga lägenheter och
statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-11-13 § 198 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2018 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2018 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Medborgarförslag om att bygga en spång över våtmarken vid Rocksjön
Ks/2018:118 336
Sammanfattning
Anna Jonsell har lämnat förslag om att bygga en tillfällig eller permanent
spång runt Rocksjön.
Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 34 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-30
Tekniska nämndens beslut 2018-05-08 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14 §384 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Jonsell
Tn
Stbn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Medborgarförslag om informationsskylt och broräcken vid Rocksjön
Ks/2018:136 311
Sammanfattning
Per Sjöblom har lämnat förslag rörande informationsskylt och broräcken vid
Rocksjön.
Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 34 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-30
Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14 § 385 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
P Sjöblom
Tn
Stbn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 356

Medborgarförslag om flytbrygga i Vättern
Ks/2017:363 825
Sammanfattning
Henrik Severed föreslår i ett medborgarförslag att det ska anläggas en flytbrygga för tillfällig angöring av båt samt bad vid östra delen av Vätterstranden
vid badplatsen i höjd med lekplatsen/grönytorna vid strandparken.
Kommunfullmäktige har 2017-09-28 § 229 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till kultur-och fritidsnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-25
Tekniska nämndens beslut 2018-01-16 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-18 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2018-01-24 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
H Severed
Tn
Stbn
Kfn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Kommunens behov av mark för nya verksamhetsområden
Ks/2018:460 260
Sammanfattning
Jönköpings kommun är nu i stort behov av att hitta nya områden som kan
exploateras för nya verksamheter som vill etablera sig i kommunen eller har
behov av att expandera alternativt har behov av annan lokalisering i kommunen. Försäljning av planlagda och byggklara tomter har sålts i mycket snabb
takt, snabbare än vad som kunnat förutses och kommunen har nu ett stort behov av att få fram fler tomter till försäljning. Skogsområdet längs riksväg 40,
Göteborgsvägen enligt tillhörande karta, bedöms som mycket intressant som
kommunens nästa stora verksamhetsområde, även om stadsbyggnadskontoret
ännu inte har hunnit göra en djupare och fullständig utredning. De översiktliga
analyser som gjorts inför uppdateringen av nästa översiktsplan visar på att området ska kunna införlivas som ett konkret nyexploateringsområde i kommande
översiktsplan och att ett politiskt ställningstagande i detta skede kan lägga fast
en sådan ambition.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-10 med tillhörande karta
Kommunalrådsyttrande enligt nedan.
Stadsbyggnadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning som beskrivs i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse och uppmanar tekniska kontoret att vara aktivt i markförvärv inom området längs Göteborgsvägen
mellan Dumme mosse och Bottnaryd för att skapa möjlighet att planlägga och öppna upp ett nytt verksamhetsområde.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Yrkande
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar följande tillägg:
– Mot bakgrund av de analyser som gjorts ska kommunen verka för att
låta området införlivas som ett konkret nyexploateringsområde i kommande översiktsplan.
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Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Kristian Aronsson (SD) tillstyrker
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkade tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag med det yrkade tillägget, nämligen följande:
– Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning som beskrivs i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse och uppmanar tekniska kontoret att vara aktivt i markförvärv inom området längs Göteborgsvägen
mellan Dumme mosse och Bottnaryd för att skapa möjlighet att planlägga och öppna upp ett nytt verksamhetsområde.
– Mot bakgrund av de analyser som gjorts ska kommunen verka för att
låta området införlivas som ett konkret nyexploateringsområde i kommande översiktsplan.

Beslutet expedieras till:
Sbk
Tn
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§ 358

Förordnande av stadsbyggnadsdirektör
Ks/2018:464 023
Sammanfattning
Katarina Bröms har varit förordnad som stadsbyggnadsdirektör sedan
2007-01-01. Nuvarande förordnande går ut vid årsskiftet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Katarina Bröms förordnas som stadsbyggnadsdirektör för tiden
2019-01-01 – 2021-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Katarina Bröms förordnas som stadsbyggnadsdirektör för tiden
2019-01-01 – 2021-12-31.

Beslutet expedieras till:
K Bröms
Personalavd
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§ 359

Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett stort och
varmt tack till kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för
ett gott och engagerat arbete under mandatperioden. Hon önskar samtliga en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Härefter framför ordföranden ett särskilt tack till de ledamöter och ersättare
som lämnar kommunstyrelsen i och med mandatperiodens slut. De som avtackas är: AnneMarie Grennhag (f.d M), Anna Mårtensson (L), Anette
Höglund (S), Ola Helt (f.d. M), Göran Bäckstrand (C), Magnus Rydh (S),
Krister Johansson (S), David Jersenius (MP), Irada Söderberg (S), Helén
Krogell (KD), Kent Ly (M) och Inger Grund (M).
Mona Forsberg (S) framför kommunstyrelsens tack till ordföranden för gott
ledarskap av kommunstyrelsens arbete och önskar henne en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Peter Jutterström (M) instämmer i
tacket till ordföranden.
Efter avslutat sammanträde intar kommunstyrelsen en gemensam jullunch i
Galleriet, Rådhuset.
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