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§ 306

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. oktober 2018.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign
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§ 307

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning,
2018-10-05, 2018-10-09, 2018-10-11, 2018-10-16 samt 2018-10-17.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2018-10-08 § 59-61

Personalutskottets protokoll

2018-10-10 § 90-98

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2018-09-04 § 23-33

Bankeryd

2018-10-02 § 24-33

Kommunstyrelsens beslut
̶
Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja
Birkagårdens Folketshusförening 6 000 kronor till projektet Österängens julvecka.
Ledningsutskottets protokoll 2018-10-08 § 59-61
Personalutskottets protokoll 2018-10-10 § 90-98
Kommunstyrelsens beslut
̶
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 309

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2019-2021
med budget för 2019
Ks/2018:408 041
Sammanfattning
Peter Jutterström (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C) och
Anna Mårtensson (L) överlämnar med skrivelse 2018-10-25 förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2019-2021 med budget 2019 (VIP). I förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning samt förslag till förändring av
kommunala taxor. Den kommunala skattesatsen för år 2019 föreslås fastställas
till 21,64 % vilket innebär en höjning med 0,3 procentenheter jämfört med
2018.
Förhandlingar enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2018-11-19.
Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan
2019-2021 med budget för 2019, undertecknat av Kristian Aronsson (SD) och
Jan-Ove Lipponen (SD) daterat 2018-11-16.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar förslag till verksamhetsoch investeringsplan 2019-2021 med budget för 2019 daterat 2018-11-21.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
̶
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 2018-11-21 till verksamhets- och investeringsplan 2019-2021 med budget för 2019 bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso för S-gruppen, Margareta Sylvan (MP) och
Anna Mårtensson (L) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Protokollsanteckning
Kommunalråden Peter Jutterström (M) och Cecilia Hjorth Attefall (KD) låter
till protokollet anteckna följande:
”Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen har en koalition bestående av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna valt att presentera sitt budgetförslag direkt på sittande möte. Detta agerande är mycket anmärkningsvärt och omöjliggör all seriös analys av det presenterade budgetförJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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slaget. All möjlighet till insyn, kommentarer och eventuella kompromisslösningar omöjliggörs därmed, något som direkt motsäger den nyligen presenterade koalitionens uttalade ambition att verka för en bred samverkan och en god
dialog med andra partier. Vi moderater och kristdemokrater väljer därför att
helt avstå från att delta i dagens budgetbeslut. Vi avser dock att återkomma
med ett eget gemensamt budgetförslag inför nästa veckas budgetsammanträde.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Kristian Aronssons (SD) 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 Kristian Aronssons (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (f.d. M)
x
Bert-Åke Näslund (M)
x
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Kristian Aronsson (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
9
1
5
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 1 nej-röst varjämte 5 ledamöter avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
̶
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 2018-11-21 till verksamhets- och investeringsplan 2019-2021 med budget för 2019 bifalls.
Reservation
Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Godkännande av verksamhetsavtal avseende primärkommunal
samordning och utveckling
Ks/2018:415 001
Sammanfattning
Det finns ett avtal mellan länets 13 kommuner och Landstinget avseende primärkommunal samverkan. Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör
den politiska arenan för samverkan. Vart fjärde år definieras och fastställs vilka
områden samverkan prioriterar. Syften med samverkan är att åstadkomma
verksamhetsutveckling, effektivare resursanvändning och högre kvalitet i de
primärkommunala verksamheterna.
Samverkansorganet beslutade 2018-06-14 att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att, till PKS sammanträde den 11 oktober, ta fram
ett förslag avseende nytt verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling, enligt PKS önskemål om ändringar och förtydliganden.
Beslutsunderlag
Missiv verksamhetsavtal 2018-10-17
Reviderat verksamhetsavtal 2018-10-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
̶
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling med ikraftträdande den 1 januari 2019, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
̶
Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och utveckling med ikraftträdande den 1 januari 2019, godkänns.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Stadsdirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Delårsrapport januari-augusti 2018 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2018:399 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus har med protokoll 2018-10-08 § 69 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-10-08 § 69 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
̶
Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
̶
Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 312

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2018
Ks/2018:432 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport t.o.m. oktober 2018 som är den
fjärde fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2018 samt en uppföljning av
områden och förutsättningar som är viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I oktoberrapporten ingår en verksamhetsuppföljning per nämnd, där en
uppföljning av de budgettillskott/budgetreduceringar som beslutades i VIP
2018-2020 ingår samt en uppföljning av de uppdrag som beslutades i VIP
2018-2020.
Beslutsunderlag
Månadsrapport för oktober 2018, daterad 2018-11-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-15
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
̶
De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
̶
Fördjupad månadsrapport oktober 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
̶
De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
̶
Fördjupad månadsrapport oktober 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 313

Yttrande över betänkandet av gruvavfallsfinansieringsutredningen
Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)
Ks/2018:366 420
Sammanfattning
Jönköping kommun har beretts tillfälle att senast 2018-12-03 yttra sig över
betänkandet av gruvavfallsfinansieringsutredningen” Statens gruvliga risker”
”(SOU 2018:59).
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2018-08-29
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-10-11 § 96 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
̶
Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot förslaget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
̶
Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot förslaget.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Mhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 314

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd till urgrävning
av torv inom fastigheter vid Moliden
Ks/2018:427 436
Sammanfattning
WSP har med inkommen skrivelse 2018-10-29, översänt samrådsunderlag inför ansökan om till tillstånd till urgrävning av torv inom fastigheter vid
Moliden. Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 28 november
2018 yttra sig över samrådsunderlaget.
Beslutsunderlag
Samrådsunderlag WSP 2018-10-29
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande beslut 2018-11-08
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
̶
Yttrande över samrådsunderlaget enligt miljöbalken inför ansökan om
tillstånd till urgrävning av torv inom fastigheter vid Moliden överlämnas till WSP Environmental enligt kommunalrådet Peter Jutterströms
(M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
̶
Yttrande över samrådsunderlaget enligt miljöbalken inför ansökan om
tillstånd till urgrävning av torv inom fastigheter vid Moliden överlämnas till WSP Environmental enligt kommunalrådet Peter Jutterströms
(M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
WSP
Stbn
Mhn

Justerandes sign
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§ 315

Yttrande över förslag till detaljplan för Hälsan 2 m.fl. Väster,
Jönköpings kommun
Ks/2018:423 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-10-25 överlämnat ett förslag
till detaljplan för Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrum, kontor, skol och vårdverksamhet samt bostäder.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-10-25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
̶
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Protokollsanteckning
AnneMarie Grennhag (f.d. M) låter till protokollet anteckna följande:
”I ett antal exempel i närtid konstaterar jag att det försvinner/kommer försvinna
oerhört många parkeringsplatser i de centrala delarna av Jönköping. Vår kommun växer och ska vi fortsatt vara ett attraktivt alternativ för etableringar av
företag och en inflyttningskommun av arbetskraft måste vi även ha en infrastruktur som fungerar för de som är i behov av bil.
Det är av största vikt att vi även framledes erbjuder relevanta möjligheter att
kunna parkera sin bil i samband med olika besök till publika verksamheter. I de
centrala delarna bygger vi allt fler bostäder och därför måste det även ges bra
möjligheter till boendeparkeringar.
Vi måste ha insikten att alla inte kan gå/cykla/åka kollektivt för att få vardagen
att fungera. Att fortsätta ta bort dessa möjligheter är ett destruktivt beteende
och är inte ett sunt förhållningssätt om vi ska fortsätta att vara en tillväxtkommun.”
Kristian Aronsson (SD) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens beslut
̶
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Hälsan 2 m.fl. Väster, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till: Stbn
Justerandes sign
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§ 316

Förslag till skötselplan för naturreservat Strömsberg
Ks/2018:424 265
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny ändamålsenlig och modern skötsel
plan för det 236 ha stora kommunala naturreservatet Strömberg, beläget strax
söder om stadsdelen Ljungrum i Jönköping. Reservatet består till största delen
av lövnaturskog men även betesmark samt åkrar som brukats ekologiskt. Förslaget har remissbehandlats och 13 yttranden har inkommit. Förändringar har
gjorts utefter förslagen i yttrandena.
Planen har upprättats i samarbete med tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och skötselrådet för Strömbergs naturreservat och av medlemmar
ingående i skötselrådet huvudsakligen med Strömbergsföreningen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-18 § 559 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
̶
Stadsbyggnadsnämndens förslag till skötselplan för naturreservatet
Strömsberg godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande vari sammanfattningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
̶
Stadsbyggnadsnämndens förslag till skötselplan för naturreservatet
Strömsberg godkänns.

Justerandes sign
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§ 317

Inbjudan till Näringslivsdagen den 30 november
Ks/2018:436 000
Sammanfattning
Jönköpings kommun, genom stadskontorets näringslivsavdelning, inbjuder till
”Näringslivsdag” den 30 november kl. 8.30 på Elmia Kongress & Konserthus.
Dagen kommer bl.a. att handla om framtidsfrågor som kompetensförsörjning,
digitalisering, hållbarhet samt om företagandets villkor. Deltagande under
dagen är avgiftsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
Näringslivsdagen på Elmia den 30 november.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21
Kommunstyrelsens beslut
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
Näringslivsdagen på Elmia den 30 november.

Justerandes sign
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