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§ 196 

Meddelanden 

Anmäls: 

Länsstyrelsens beslut 2018-06-14 om Byggnadsminnesförklaring av  

Tändsticksområdet inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och  

Väster 1:16 i Jönköpings kommun. 

 

Skolverkets beslut 2018-06-07 om att avslå Academy Of X And Business 

Educations ansökan om särskild variant av teknikprogrammet. 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:22 ”Preliminär kostnadsutjäm-

ning för LSS år 2019”.  

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:26 ”Ny förvaltningslag”.  

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2018-05-16 § 1-11.  

Följande handlingar biläggs: 

Socialnämndens beslut 2018-06-18 § 133 ”Höga hyror inom funktionshinder-

omsorgen” med tillhörande tjänsteskrivelse.  

 

Ledningsutskottets protokoll   2018-06-04 § 42-45 

    2018-06-18 § 45-50 

 

Personalutskottets protokoll  2018-05-16 § 37-52 

    2018-06-05 § 54-65 

 

Upphandlingsutskottets protokoll  2018-06-15 § 23-29 

 

Välfärdsutskottets protokoll   2018-05-30 § 11-17 

 

Kommundelsrådens protokoll: 

Bankeryd    2018-05-30 § 10-16 

    2018-05-29 § 17-23 

 

Månsarp-Taberg   2018-05-28 § 9-17 

 

Lekeryd    2018-06-04 § 11-19 

 

Gränna-Visingsö    2018-06-07 § 22-30 

 

Skärstad-Ölmstad   2018-06-13 § 24-33 
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Anmäls vid sammanträdet 

Ordföranden hälsar Cecilia Hjort-Attefall (KD) välkommen som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverlägg-

ningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.  

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 197 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Kommunstyrelsens ordförande beslut om att bevilja respektive avslå ansök-

ningar om utdelning ur Korsellska testamentsmedlen, Anders Svenssons donat-

ion och Adlerbeths donation, Apotekare Hilmer Stjernströms fond, Bernt 

Björks stipendiefond, B Hays stipendiefond, Ellen Nyström-Mayerska fonden.  

 

Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 

stadskontoret. 

 

Utredningschefens beslut:  

att bevilja 35 000 kronor till Lillåns Kvartersodlarförening från anslaget till 

integration och delaktighet  

 

att bevilja 6 000 kronor till ABF för projektet ”lftar” i samband med  

Österängsdagen från anslaget till integration och delaktighet 

 

att bevilja 50 000 kronor till Jönköpings Södra för Integrationsprojektet  

Jönköpings Södra 2018 från anslaget till integration och delaktighet. 

 

Stadsjuristens beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.  

 

Ledningsutskottets protokoll   2018-06-04 § 42-45 

    2018-06-18 § 45-50 

 

Personalutskottets protokoll  2018-05-16 § 37-52 

    2018-06-05 § 54-65 

 

Upphandlingsutskottets protokoll  2018-06-15 § 23-29 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 198 

Jämställdhetsrapport 2017 
Ks/2018:148   026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i januari 2015 ”Jämställdhetsplan för Jönköpings 

kommun 2015-2020”. Årligen har stadskontoret sammanställt en jämställdhets-

rapport som beskriver hur arbetet bedrivs. I samband med att 2016 års rapport 

behandlades i juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att nästa rapport skulle 

fokusera på sammanfattning och analys över i vilken utsträckning det hittills 

genomförda arbetet påverkat jämställdheten i Jönköpings kommun.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Jämställdhetsrapport 2017 

Kommunstyrelsens handlingsplan 

Nämndernas beslut med tillhörande handlingsplaner 

Bolagens beslut med tillhörande handlingsplaner 

Samverkansprotokoll 2017-05-25 § 51 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2017 god-

känns. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-05-16 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Jämställdhetsrapport 2017 godkänns. 

 Äldrenämnden ges i uppdrag att ur ett genusperspektiv analysera skill-

naderna mellan män och kvinnor när det gäller fallskador bland äldre 

samt pröva vilka insatser som behövs för att minska antalet fallskador 

och skillnaderna mellan könen. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra insatser för att 

minska skillnaderna mellan flickors och pojkars deltagande i idrottsak-

tiviteter.  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att genomföra 

åtgärder som motverkar könsstereotypa val av yrkesprogram i gymna-

sieskolan. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-09 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkanden 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med änd-

ring i fjärde strecksatsen innebärande att strecksatsen ges följande lydelse: 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att genomföra 

åtgärder som främjar otraditionella val av yrkesprogram i gymnasiesko-

lan. 

Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) att förslaget kompletteras 

med en femte strecksats som ges följande lydelse: 

 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i arbetet med studie- 

och yrkesvägledning inför gymnasieval främja otraditionella val. 

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar beträffande kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag avseende fjärde och femte strecksatserna att ordet främja ändras till 

uppmuntra. 

Behandling av den fjärde strecksatsen 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-

slaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

 

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  

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Irada Söderberg (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag i denna del. 
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Behandling av den femte strecksatsen 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-

slaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

 

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  

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Irada Söderberg (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag i denna del. 

Behandling av förslaget i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag i övrigt. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Jämställdhetsrapport 2017 godkänns. 

 Äldrenämnden ges i uppdrag att ur ett genusperspektiv analysera skill-

naderna mellan män och kvinnor när det gäller fallskador bland äldre  

samt pröva vilka insatser som behövs för att minska antalet fallskador 

och skillnaderna mellan könen. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra insatser för att 

minska skillnaderna mellan flickors och pojkars deltagande i idrottsak-

tiviteter.  

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att genomföra 

åtgärder som främjar otraditionella val av yrkesprogram i gymnasie- 

skolan. 
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 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i arbetet med studie- 

och yrkesvägledning inför gymnasieval främja otraditionella val. 

Reservationer 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot besluten avseende strecksatserna fyra 

och fem till förmån för sina yrkanden. 
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§ 199 

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2018-2023 
Ks/2018:147   026 

Sammanfattning 

Stadskontoret lämnar förslag på revidering av Jönköpings kommuns jämställd-

hetsplan. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-01-29 ska planen revideras 

vartannat år av kommunfullmäktige. Stadskontoret har föreslagit en omfattande 

revidering med följande struktur: Mål, Strategi och ”Plan för genomförandet av 

CEMR-deklarationen” som innehåller prioriterade områden för jämställdhets-

arbetet. Stadskontoret föreslår att upprättat förslag till jämställdhetsplan fast-

slås för perioden 2018-2023. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 

Bilaga Sammanställning av åtgärder för ökad jämställdhet 

Stadskontorets förslag till reviderad Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 

Samverkansprotokoll 2018-04-26 § 33  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2018–2023 antas.  

 Mot bakgrund av att nämnder och bolag årligen redovisar åtgärder för 

ökad jämställdhet i sina årsredovisningar och bolagsrapporter revideras 

jämställdhetsplanen fortsättningsvis vart femte år. 

 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta ett styrdokument för lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen i enlighet med Diskrimine-

ringslagen.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-06-12 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-08 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med  

tillägget: Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2018–2023 kompletteras 

med en skrivning innebärande att nämnderna ges i uppdrag att säkerställa att 

alla nya medarbetare i samband med introduktion ges information om  

jämställdhetsintegrering av verksamheterna.  
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkanden 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Mona 

Forsbergs (S) förslag om tillägg i jämställdhetsplanen. 

 

Staffan Eklöf (SD) och Ola Helt (f.d. M) yrkar den ändringen i andra strecksat-

sen att jämställdhetsplanen fortsättningsvis revideras vart fjärde år istället för 

vart femte år. 

 

Kommunalråden Mona Forsberg (S) och Ann-Marie Nilsson (C) samt  

Margareta Sylvan (MP) instämmer i den yrkade ändringen. 

 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 

(C) förslag med yrkad ändring i den andra strecksatsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs 

(S) föreslagna tillägg. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2018–2023 antas med  

tillägget: Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2018–2023  

kompletteras med en skrivning innebärande att nämnderna ges i upp-

drag att säkerställa att alla nya medarbetare i samband med introduktion 

ges information om jämställdhetsintegrering av verksamheterna.  

 Mot bakgrund av att nämnder och bolag årligen redovisar åtgärder för 

ökad jämställdhet i sina årsredovisningar och bolagsrapporter revideras 

jämställdhetsplanen fortsättningsvis vart fjärde år. 

 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta ett styrdokument för lika 

rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen i enlighet med Diskrimine-

ringslagen.  
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§ 200 

Ekonomirapport 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2018:302   049 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-06-04 § 45 över-

lämnat Ekonomirapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-06-04 § 45 med till-

hörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Ekonomirapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ekonomirapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 

Finanschefen 
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§ 201 

Finansrapport 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2018:303   049 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-06-04 § 46 över-

lämnat Finansrapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-06-04 § 46 med till-

hörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Finansrapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med god-

kännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Finansrapport nr 1 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med god-

kännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 

Finanschefen 
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§ 202 

Ansökan om ändring för Stiftelsen Lions Club stipendiefond 
Ks/2018:331   046 

Sammanfattning 

Stiftelsen Lions Clubs stipendiefond har som ändamål att utdela stipendier till 

personer som är verksamma inom kulturens område i Jönköpings kommun. 

Lions Club Jönköping har under åren skänkt 250 000 kr totalt till ovanstående 

stiftelse. Stiftelsens förmögenhet och tillgångar förvaltas av kommunstyrelsen 

medan kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun beslutar i samråd 

med Lions Club Jönköping hur den årliga avkastningen skall användas. Då 

Lions Club Jönköping under 2018 beslutat att lägga ner klubben kommer de 

inte längre kunna vara med och fatta beslut om utdelning. Lions egna önskan är 

att kultur- och fritidsnämnden ensamma fattar beslut om utdelningen. Stads-

kontorets förslag är att tillgodose Lions önskan och tillställa Länsstyrelsen i 

Östergötland en skrivelse med ansökan om ändring av stadgarna så att kultur- 

och fritidsnämnden ensam får besluta om den disponibla avkastningen. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-29 med tillhörande bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-29 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontoret ges i uppdrag att hos Länsstyrelsen ansöka om ändring 

om vem som får fatta beslut om utdelning gällande Stiftelsen Lions 

Club Stipendiefond. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontoret ges i uppdrag att hos Länsstyrelsen ansöka om ändring 

om vem som får fatta beslut om utdelning gällande Stiftelsen Lions 

Club Stipendiefond. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Finanschefen  
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§ 203 

Val av ersättare i ledningsutskottet, personalutskottet, upphand-

lingsutskottet och tekniska utskottet 
Ks/2018:328   110 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 174 att bevilja Susanne Wismén 

(KD) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommun-

styrelsen har därmed att förrätta val av ersättare i ledningsutskottet, personalut-

skottet, upphandlingsutskottet och tekniska utskottet. 

 

Berört parti har att vid sammanträdet inkomma med förslag till ny ersättare i 

ledningsutskottet, personalutskottet, upphandlingsutskottet och tekniska utskot-

tet. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

På förslag av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) beslutar kommunstyrel-

sen följande: 

 Cecilia Hjort-Attefall (KD) väljs till ersättare i ledningsutskottet, perso-

nalutskottet, upphandlingsutskottet och tekniska utskottet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

C Hjort-Attefall 

Lu 

Pu 

Uu 

Tu 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 204 

Yttrande över betänkandet "Forska tillsammans - samverkan för 

lärande och förbättring" SOU 2018:19  
Ks/2018:226   600 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-08-15 yttra sig över 

betänkandet ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” 

SOU 2018:19.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsdepartementets remiss 2018-04-13 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-06-12 § 78 med tillhörande tjäns-

teskrivelse 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-06-18 § 74 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”Forska till-

sammans – samverkan för lärande och förbättring” SOU 2018:19 över-

lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade för-

slag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”Forska till-

sammans – samverkan för lärande och förbättring” SOU 2018:19 över-

lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade för-

slag. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Utbildningsdepartementet 

Bun 

Uan 
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§ 205 

Motion om att skapa en gemensam kommunal gymnasieskola av 

Jönköpings kommuns fyra gymnasieskolor 
Ks/2018:101   612 

Sammanfattning 

Carin Berggren (f.d. M), Anders Jörgensson (f.d. M), AnneMarie Grennhag 

(f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) föreslår med anledning av vad som anförs i  

motion 2018-01-18 följande: 

 En utredning görs för att klargöra för- och nackdelar med att endast ha 

en organisatorisk kommunal gymnasieskola i Jönköpings kommun.  

Utredningen skall särskilt klargöra vilka samordningsvinster som kan 

göras sett ur pedagogiska-, administrativa- och ur elevhälsoperspektiv. 

 En utredning skall göras för att se hur en framtida fördelning av gymna-

sieprogrammen kan göras med en jämnare fördelning av yrkes- och 

studieförberedande program. 

Kommunfullmäktige har 2018-01-25 § 4 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden för synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Motion 2018-01-18 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-05-14 § 61 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-08-02 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-06 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkanden 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar, med instämmande av Ola Helt (f.d. M) 

och Staffan Eklöf (SD), bifall till motionen. 

 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag, nämligen följande: 

 Motionen avslås. 

Reservation 

AnneMarie Grennhag (f.d. M), Ola Helt (f.d. M) och Staffan Eklöf (SD) reser-

verar sig mot beslutet till förmån för AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande. 
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§ 206 

Motion om värdigare hemtjänst för anställda och vårdtagare 
Ks/2018:106   733 

Sammanfattning 

Ciczie Weidby (V) och Jerry Hansson (V) föreslår med anledning av vad som 

anförs i motion 2018-01-23 följande: 

 Att ett arbete påbörjas för att utforma mindre och mer självstyrande 

hemtjänstgrupper och att man i det arbetet använder sig av erfarenheter 

från den så kallade Skönsmomodellen. 

 Att kontroll- och tidsmätningssystem i hemtjänsten fasas ut och ersätts 

med tillit till personalens och hemtjänstgruppernas ansvar och förmåga 

att ge en god omsorg. 

Kommunfullmäktige har 2018-01-25 § 5 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2018-01-23 

Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 64 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-08-02 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-06 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen bifalls. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkande 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionens första strecksats och avslag på 

motionens andra strecksats. 

Behandling av motionens första strecksats 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Irada Söderberg (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag i denna del av ärendet, innebärande bifall till 

motionens första strecksats. 

Behandling av motionens andra strecksats 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  
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Alf Gustafsson (S)  x  

Irada Söderberg (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD) x   

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 8 7  

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag i denna del av ärendet, innebärande 

avslag på motionens andra strecksats. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen första strecksats bifalls. 

 Motionens andra strecksats avslås.  

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C) och (L) samt AnneMarie Grennhag (f.d. M) 

och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet att bifalla motionens första 

strecksats. 

 

Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå motionens 

andra strecksats. 
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§ 207 

Redovisning av erfarenheter av satsningen på minskad ensamhet 

och isolering bland äldre 
Ks/2017:489   739 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 276, i samband med beslut om 

VIP 2018-2020, att ge äldrenämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige i 

augusti 2018 redovisa erfarenheter av satsningen på minskad ensamhet och 

isolering bland äldre. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-06-19 § 83 med tillhörande handlingar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-08-02 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Äldrenämndens redovisning godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-06 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.   

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Äldrenämndens redovisning godkänns. 
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§ 208 

Motion om åtgärdsprogram mot invasiva arter 
Ks/2017:275   439 

Sammanfattning 

Staffan Eklöf för SD-gruppen föreslår med anledning av vad som anförs i  

motion 2017-06-20 följande: 

 att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett 

förslag till åtgärdsprogram mot invasiva arter, 

 att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltning-

ar ges i uppdrag att inleda ett projekt för bekämpning av Kanadensiskt 

gullris och Jättebalsamin,  

 att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och övriga berörda förvaltning-

ar ges i uppdrag att organisera och leda feriearbete med bekämpning 

och feriearbetares undervisning av elever, 

 att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges i uppdrag att informera 

medborgarna om invasiva arter och behovet av bekämpning, 

 att stadskontoret ges i uppdrag att lägga information och instruktioner 

till kommuninvånarna på Jönköpings kommuns hemsida samt 

 att förvaltningarnas kostnader för första året tas från kommunens  

resultat och för senare år arbetas in i kommande budget.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-06-21 § 143 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska 

nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2017-06-20 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-11 § 493 med tillhörande tjänste- 

skrivelse 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-10-12 § 226 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 

Tekniska nämndens beslut 2017-11-07 § 239 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-07-02 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram information till allmänheten 

om invasiva arter som läggs ut på kommunens hemsida. 

 I övrigt avslås motionen. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kom-

munstyrelsen för egen del besluta följande: 
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 Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram information till allmänheten om 

invasiva arter som läggs ut på kommunens hemsida. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-08 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkanden 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag. 

 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag. 

Omröstning 

Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrå-

det Peter Jutterströms (M) förslag, kommunalrådet Mona Forsberg (S) förslag 

samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

 

Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrå-

det Peter Jutterströms (M) förslag antaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

För utseende av motförslag till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag 

ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 

respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner kommunalrådet Mona  

Forsbergs (S) förslag antaget som motförslag.   

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för att kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag ska vara motförslag.  

Nej-röst för att Staffan Eklöfs (SD) yrkande ska vara motförslag.  

 

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 

Andreas Sturesson (KD)   x 

Margareta Strömberg (KD)   x 

Anna Mårtensson (L)   x 

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   
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Alf Gustafsson (S) x   

Irada Söderberg (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M)   x 

Ann-Marie Nilsson (C)   x 

Summa 8 1 6 

Kommunstyrelsen har alltså beslutat anta kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 

förslag som motförslag till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

 

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

 

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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Irada Söderberg (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD) x   

Ilan De Basso (S)  x  

Carin Berggren (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 8 7  

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar 

kommunstyrelsen för egen del följande: 

 Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram information till allmänheten om 

invasiva arter som läggs ut på kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram information till allmänheten 

om invasiva arter som läggs ut på kommunens hemsida. 

 I övrigt avslås motionen. 
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Reservationer 

Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för kom-

munalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta hans yrkande som 

motförslag. 
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§ 209 

Motion om Barnens trädgård i Rosenlunds herrgårdspark 
Ks/2017:337   332 

Sammanfattning 

Britt-Marie Glaad och Hans-Lennart Stenqvist för den socialdemokratiska 

gruppen föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion 2017-08-29 att 

kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ut-

reda möjligheten att inrymma en ”Barnens trädgård” i Rosenlunds herr-

gårdspark.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-08-31 § 194 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden och kultur- och 

fritidsnämnden för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-08-29 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-01-24 § 9 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Tekniska nämndens beslut 2018-03-13§ 61 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-06-04 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-06 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att i den fortsatta utvecklingen av 

herrgårdsparken beakta att del av parken utformas med särskilt barnper-

spektiv som uppmuntrar till lek och upplevelser med anknytning till 

herrgårdens historia. Motionen förklaras bifallen. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.  

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-15  

28   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

 

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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Irada Söderberg (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD) x   

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 8 7  

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås. 

Reservation 

Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för kom-

munalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
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§ 210 

Motion om att värna den unika miljön i Gränna 
Ks/2017:338   501 

Sammanfattning 

Lynn Carlsson (S) anför i motion 2017-08-31 skäl för att beslutet att bygga en 

ny väg i Gränna mellan hamnen och Skiftesvägen rivs upp. Sammanfattnings-

vis föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar följande: 

 Kommunen ska titta på alternativa lösningar 

 Kommunen ska prova nya smarta parkeringsmöjligheter 

 Beslutet upphävs om att bygga en ny väg mellan hamnen och Skiftes-

vägen 

 

Kommunfullmäktige har 2017-08-31 § 195 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och 

kommundelsrådet Gränna-Visingsö för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-08-31 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-13 § 622 med tillhörande tjänste- 

skrivelse 

Protokoll kommundelsråd Gränna-Visingsö 2017-11-02 § 59 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-06-26 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen anses besvarad. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-07 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och pröva alternativa 

trafiklösningar innan ett ställningstagande avseende genomförandet av 

södra infartens norra del sker. Motionen förklaras bifallen. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande: 

”Vi Sverigedemokrater hänvisar till vår motion om att höra Grännabornas åsikt 

genom en opinionsundersökning och att den ska vara avgörande för kommu-

nens beslut.” 
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

 

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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Irada Söderberg (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD)   x 

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 7 7 1 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår 

från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen 

beslutat bifalla kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen anses besvarad. 

Reservation 

Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för kom-

munalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
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§ 211 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Folkets park 1 och 

Gråbo 1:22 i Huskvarna 
Ks/2018:138   214 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-06-25 överlämnat ett förslag 

till detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna,  

Jönköpings kommun. Detaljplanens syfte är möjliggöra förskoleverksamhet 

inom den nordöstra delen av Folkets Park i Huskvarna samtidigt som man vär-

nar om de naturvärden som finns på platsen i form av storvuxna vidkroniga 

ekar. 

Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-06-25 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 del 

av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-08 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks. 

 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del 

av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna, Jönköpings kommun. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stbn 
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§ 212 

Anslagsförstärkning av investeringsbudgeten för markförvärv 
Ks/2018:290   040 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden begär ett utökat investeringsanslag för fastighetsförvärv 

uppgående till 10 mnkr. Merparten av de anslagna medlen för fastighetsförvärv 

i kommunens investeringsbudget 2018 (totalt knappt 97 mnkr) har förbrukats 

eller är bundna till beslutade men ej genomförda förvärv. Tekniska kontoret 

bedömer att anslaget för fastighetsförvärv behöver utökas med ytterligare 10 

mnkr i syfte att förvaltningen ska kunna genomföra planerade förvärv under 

resterande del av året samt ha en beredskap för eventuella nya förvärv. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 114 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets yttrande 2018-08-06 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-30 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämnden beviljas utökat investeringsanslag med 10 mnkr för 

fastighetsförvärv 2018. 

 Utökat anslag finansieras genom motsvarande ökad upplåning.   

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämnden beviljas utökat investeringsanslag med 10 mnkr för 

fastighetsförvärv 2018. 

 Utökat anslag finansieras genom motsvarande ökad upplåning. 
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§ 213 

Medborgarförslag om att bygga en konsthall på Stadsparksvallen 
Ks/2017:219   865 

Sammanfattning 

Gerd Gunnarsson föreslår i ett medborgarförslag att det ska byggas en konst-

hall på stadsparksvallen.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-06-01 § 110 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, kultur-

och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-05-02 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21 § 443 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Tekniska nämndens beslut 2017-09-12 § 197 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-12 § 135 med tillhörande tjänste-

skrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-07-03 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

G Gunnarsson 

Stbn 

Tn 

Kfn 

Diariet 
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§ 214 

Medborgarförslag om åtgärder för att minska koldioxidutsläppen 
Ks/2017:227   420 

Sammanfattning 

Anton Malmqvist, Niklas Salo, Charlotta Toftgård och Amanda Tonestam fö-

reslår i ett medborgarförslag att det ska installeras fler laddstationer för elbilar 

samt att i Jönköpings centrala delar införa förbud mot fordon som drivs med 

fossila bränslen.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-06-01 § 110 beslutat överlåta ärendet till kom-

munstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadskon-

toret för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-05-02 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-14 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-14 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige  

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-07-04 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Yrkande 

Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag respektive Margareta Sylvans (MP) yrkande och finner det förstnämnda 

förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till Margareta Sylvans (MP) yrkande. 
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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   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Irada Söderberg (S) x   

Margareta Sylvan (MP)  x  

Staffan Eklöf (SD) x   

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunal-

rådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Reservation 

Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Malmqvist 

Stabschefen 

Diariet 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-15  

36   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 215 

Kompetensförsörjningsstrategi 
Ks/2018:306   027 

Sammanfattning 

Stadskontorets personalavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsens perso-

nalutskott tagit fram ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi för  

Jönköpings kommun. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-15 

Kommunstyrelsens beslut 

På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande: 

 Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1. 

 Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 

2018-08-29. 

 Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-08-30. 

 

 

 

 

 


