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§ 191

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden Ulf
Fransson välkommen. Ulf Fransson, som föreslagits som tillförordnad stadsdirektör, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter informerar ordförande Ann-Marie Nilsson (C) och personalchef Ylva
Millback om överenskommelsen som gjorts med Carl-Johan Korsås och hanteringen av de synpunkter som lämnats till visselblåsarfunktionen beträffande ITchefen samt den synpunkt som inkommit om stadsdirektörens ledarskap.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Meddelanden
Anmäls:
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2017-06-30 att inte meddela prövningstillstånd i överklagande av Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-06-01,
avseende kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 252, punkt 4 taxor och
avgifter till den del det avser avfallsverksamhet.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2017-06-30 att inte meddela prövningstillstånd i överklagande av Kammarrätten i Jönköpings beslut 2017-03-22,
avseende kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29 § 267, punkt 4 taxor och
avgifter till den del det avser avfallsverksamhet.
Trafikverkets beslut 2017-06-26 att bevilja bidrag för Jönköpings Airport AB
2017.
Minnesanteckningar 2017-05-30 samt 2017-06-02 från den politiska
oppositionens överläggningar inför VIP 2018-2020.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2017-05-23 § 15-29.
Följande handlingar biläggs:
Tekniska nämndens redovisning 2017-05-09 § 136, § 137 och § 138 av uppdrag gällande Simsholmens och Huskvarnas avloppsreningsverk.
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 128 med redovisning av åtgärder med
anledning av boendesituationen för flyktingar.
Ledningsutskottets protokoll

2017-06-19 § 53-58

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-06-08 § 15-17
2017-06-22 § 18-20

Personalutskottets protokoll

2017-06-07 § 44-57

Välfärdsutskottets protokoll

2017-06-20 § 15-19

Tekniska utskottets protokoll

2017-05-17 § 20-25
2017-06-07 § 26-31

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

Justerandes sign

2017-05-24 § 10-19

Utdragsbestyrkande
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Gränna-Visingsö

2017-05-11 § 21-33
2017-06-09 § 34-41

Månsarp-Taberg

2017-04-24 § 10-18

Lekeryd

2017-06-07 § 19-27

Norra Mo

2017-05-29 § 10-17

Skärstad-Ölmstad

2017-06-14 § 22-33

Tenhult

2017-04-20 § 12-23

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden hälsar Peter Jutterström (M) välkommen som nytt kommunalråd.
Vidare hälsar ordföranden Selma Hadzalic välkommen som ny kommunalrådssekreterare.
Härefter meddelar ordföranden att kommunfullmäktiges presidium kommer att
inbjuda kommunstyrelsens ledamöter och ersättare till en information/föredragning om hot och hat mot förtroendevalda. Informationen/föredragningen
äger rum vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti mellan
klockan 13.00 och 14.00.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut:
att bevilja/avslå ansökan om utdelning ur Bernt Björks stipendiefond
att bevilja/avslå ansökan om utdelning ur Apotekare Hilmer Stjernströms fond
att bevilja/avslå ansökan om utdelning ur B Hays stipendiefond
att bevilja/avslå ansökan om utdelning ur Ellen Nyström-Mayerska fonden
att utse tillförordnad stadsdirektör sommaren 2017.
Stadsdirektörens beslut:
om förändrade besluts- och behörighetsattester för stadskontoret
att bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 2017-10-03
t.o.m. 2017-10-26 med anledning av Dansnät Jönköping.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
om bemyndigande att underteckna ansökningar om betalningsförelägganden
och lagsökningar
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
att bevilja ansökan om flaggning utmed Hamnkanalen 2017-08-17 t.o.m.
2017-08-24 med svenska flaggor med anledning av H2O
att bevilja ansökan om flaggning vid Rådhuset 2017-06-27 med svenska och
slovakiska flaggor med anledning av besök från Slovakien
att bevilja ansökan om flaggning vid Rådhuset 2017-08-03 med svenska och
finska flaggor med anledning av besök av finska ungdomar.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Utredningschefens beslut att bevilja Assyriska IK 40 000 kr i bidrag från
anslaget för integration och delaktighet 2017.
Ledningsutskottets protokoll
Justerandes sign

2017-06-19 § 53-58
Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsutskottets protokoll

2017-06-08 § 15-17
2017-06-22 § 18-20

Personalutskottet

2017-06-07 § 44-67

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Valkretsar inför valet 2018
Ks/2017:214 111
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén har behandlat frågan om valkretsindelning för
Jönköpings kommun. En majoritet i kommittén föreslår att Jönköpings kommun ska utgöras av en valkrets istället för den nuvarande indelningen i tre
valkretsar.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens meddelande 2017-04-21
Parlamentariska kommitténs delrapport 2017-05-10
Valnämndens beslut 2017-05-29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Antalet valkretsar fastställs till en inför allmänna valet 2018.
 Länsstyrelsen föreslås fastställa beslutet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-08-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Nuvarande indelning i tre valkretsar fastställs att gälla inför det allmänna valet 2018.
 Länsstyrelsen föreslås fastställa beslutet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Yrkande
Margareta Sylvan (MP), Andreas Sturesson (KD) och Anna Mårtensson (L)
yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
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 Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Justerandes sign

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

Ja

Nej

Avstår

Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (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
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
5
8
2
Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 8 nej-röster var jämte 2 ledamöter avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Nuvarande indelning i tre valkretsar fastställs att gälla inför det allmänna valet 2018.
 Länsstyrelsen föreslås fastställa beslutet.
Reservation
Ledamöterna för KD, C, L och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Campusplan Jönköping University
Ks/2017:261 219
Sammanfattning
Kommunen och högskolan har gemensamt tagit fram ett förslag till campusplan för Jönköping University att utgöra grund för planeringen av ett levande
campus som stödjer verksamhetens utveckling, som är sammanhållet, hållbart
och som främjar ett nära samspel med omvärlden. Strategier har tagits fram för
hur campus ska utvecklas på längre sikt och konkreta projekt för genomförande
inom fem år har identifierats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-14
Campusplan Jönköping University
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Campusplan Jönköping University antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-08-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Campusplan Jönköping University antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Fortsatt process för omställning av biogasverksamheten
Ks/2017:314 455
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att ge Jönköpings Rådhus AB i
uppdrag att hos Jönköping Energi AB initiera en process som innebär att den
biogasverksamhet som bedrivs i Jönköping Energi Biogas AB upphör enligt en
s.k. styrd avveckling. Vidare gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda formerna för bästa möjliga omställning och tidplan för densamma. Stadskontoret
lämnar ett förslag till fortsatt process för omställning av biogasverksamheten
som innebär att en försäljningsprocess gällande biogasverksamheten initieras i
september månad och planeras vara avslutad senast i januari 2018.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-24
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2017-05-15 § 41
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till fortsatt process för omställning av biogasverksamheten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) med instämmande av
kommunalrådet Ilan De Basso (S) beslutar kommunstyrelsen följande:
 Ärendet återremitteras till kommunalråd inom ansvarsområde 1 för
komplettering med utförligare beskrivning av alternativet regional samverkan.

Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Ekonomirapport 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2017:315 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2017-06-19 § 53 överlämnat Ekonomirapport nr 1 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2017-06-19 § 53 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ekonomirapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Ekonomirapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-16

§ 198

Finansrapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2017:316 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2017-06-19 § 54 överlämnat Finansrapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2017-06-19 § 54 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Finansrapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Finansrapport nr 1 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2016
Ks/2017:198 875
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2016. Stiftelsens revisorer tillstyrker att
resultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stadskontoret har gjort en genomgång av handlingarna och föreslår att verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns samt att styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2017-03-24
Protokoll från styrelsen för Grenna hembygdsförening 2017-03-27
Stadskontorets yttrande 2017-06-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-06-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2016
godkänns.
 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2016
års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
På grund av jäv deltar inte Peter Jutterström (M) vid behandling av ärendet och
lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2016
godkänns.
 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2016
års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Förvärv/försäljning av Hälsan 2
Ks/2017:190 252
Sammanfattning
Frågan om förvärv/försäljning av Hälsan 2 har initierats i Jönköpings Rådhus
AB till följd av ett behov av att bygga till fastigheten i syfte att utöka den uthyrningsbara ytan inom Science Park. Fastigheten Hälsan 2 rymmer, förutom
Science Park, även ytor som hyrs ut till Region Jönköpings län samt Högskolan
i Jönköping. Den obebyggda delen av fastigheten används i dagsläget till korttidsparkering. Stadskontoret redogör i ärendet för konsekvenser av en försäljning av Hälsan 2 till kommunens nybildade fastighetskoncern. I stadskontorets tjänsteskrivelse redovisas bland annat nuvarande driftekonomi
rörande fastigheten Hälsan 2 samt en marknadsvärdering av fastigheten.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-03
Tekniska nämndens beslut 2017-05-09 och tekniska kontorets tjänsteskrivelser
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med hänvisning till stadskontorets
tjänsteskrivelse, upprätta förslag till köpeavtal mellan kommunen och
Jönköpings fastighetskoncern AB avseende fastigheten Hälsan 2. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2017-09-28.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-06-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med hänvisning till stadskontorets
tjänsteskrivelse, upprätta förslag till köpeavtal mellan kommunen och
Jönköpings fastighetskoncern AB avseende fastigheten Hälsan 2.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med hänvisning till stadskontorets
tjänsteskrivelse, upprätta förslag till köpeavtal mellan kommunen och
Jönköpings fastighetskoncern AB avseende fastigheten Hälsan 2.
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§ 201

Begäran om ökade investeringsanslag avseende fastighetsförvärv
och inköp av fordon
Ks/2017:280 049
Sammanfattning
Tekniska kontoret begär tilläggsanslag avseende investeringsanslag för fastighetsförvärv samt inköp av fordon för verksamhetsåret 2017. Vad gäller fastighetsförvärv begär förvaltningen ett tilläggsanslag uppgående till 10 mnkr. För
anslaget inköp av fordon begär förvaltningen ett tilläggsanslag uppgående till
6,2 mnkr. Tekniska kontorets begäran behandlas av tekniska nämnden på
sammanträde den 15:e augusti.
Tekniska nämnden har 2017-08-15 § 173 beslutat enligt tekniska kontorets
förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-06-19
Stadskontorets yttrande 2017-06-27
Tekniska nämndens beslut 2017-08-15 § 173
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-27 vari stadskontoret föreslår – under
förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska kontorets förslag –
att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens investeringsanslag för fastighetsförvärv utökas med
10 mkr verksamhetsåret 2017.
 Tekniska nämndens investeringsanslag för inköp av fordon utökas med
6,2 mnkr verksamhetsåret 2017.
 Utökade anslag med totalt 16,2 mnkr finansieras genom motsvarande
ökad upplåning.
 Tillkommande driftkostnader till följd av utökade anslag förutsätts
rymmas inom respektive nämnds befintliga driftbudget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämndens investeringsanslag för fastighetsförvärv utökas med
10 mkr verksamhetsåret 2017.
 Tekniska nämndens investeringsanslag för inköp av fordon utökas med
6,2 mnkr verksamhetsåret 2017.
 Utökade anslag med totalt 16,2 mnkr finansieras genom motsvarande
ökad upplåning.
 Tillkommande driftkostnader till följd av utökade anslag förutsätts
rymmas inom respektive nämnds befintliga driftbudget.
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§ 202

Tillsättning av tillförordnad stadsdirektör
Ks/2017:317 101
Sammanfattning
Rekrytering av stadsdirektör behöver påbörjas. Under rekryteringsperioden
föreslås att en tillförordnad stadsdirektör utses som kan tjänstgöra tills ny
stadsdirektör finns på plats. Ulf Fransson föreslås som tillförordnad stadsdirektör under perioden 2017-08-21- -2018-03-31 med möjlighet till förlängning om det skulle behövas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-02
Bilaga till tjänsteskrivelse – CV 2017-07-13
Protokoll från kommunsamverkan 2017-08-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Ulf Fransson anställs som tillförordnad stadsdirektör under perioden
2017-08-21- -2018-03-31 med möjlighet till förlängning tills ny stadsdirektör tillträder.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Ulf Fransson anställs som tillförordnad stadsdirektör under perioden
2017-08-21- -2018-03-31 med möjlighet till förlängning tills ny stadsdirektör tillträder.

Beslutet expedieras till:
U Fransson
Personalchefen
Löneservice
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§ 203

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2017:289 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente ska för nämnd utgående
remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Med anledning av att Carl-Johan Korsås lämnat sin tjänst som stadsdirektör har
kommunstyrelsen att besluta om ändring av behörighet att teckna kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommunstyrelse tecknas som tidigare av i nämnd ordning;
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carin Berggren (M), kommunstyrelsens
2:e vice ordförande Ilan De Basso (S), kommunalrådet Andreas
Sturesson (KD), kommunalrådet Mona Forsberg (S).
 Kontrasigerande tjänsteman är fr.o.m. 2017-08-21 tillförordnad stadsdirektör Ulf Fransson och vid förfall för honom ekonomichef Leif
Eriksson eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
 Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichef Malena Tovesson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommunstyrelse tecknas som tidigare av i nämnd ordning;
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carin Berggren (M), kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Ilan De Basso (S), kommunalrådet Andreas Sturesson
(KD), kommunalrådet Mona Forsberg (S).
 Kontrasigerande tjänsteman är fr.o.m. 2017-08-21 tillförordnad stadsdirektör Ulf Fransson och vid förfall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
 Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichef Malena Tovesson.
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Beslutet expedieras till:
Tf. stadsdirektören
Ekonomichefen
Kanslichefen
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§ 204

Inrättande av en juridisk avdelning inom stadskontoret
Ks/2017:278 022
Sammanfattning
Stadskontoret har i tjänsteskrivelse 2017-06-20 lämnat förslag till en förändrad
organisationsstruktur för stadskontoret som innebär att juristfunktionen inom
kansliavdelningen organiseras från och med 1 september 2017 som en egen
avdelning och benämns som den juridiska avdelningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-06-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Juristfunktionen inom kansliavdelningen organiseras från och med
2017-09-01 som en egen avdelning och benämns som den juridiska
avdelningen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Juristfunktionen inom kansliavdelningen organiseras från och med
2017-09-01 som en egen avdelning och benämns som den juridiska
avdelningen.

Beslutet expedieras till:
Tf. stadsdirektören
Kanslichefen
Kommunikationschefen
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§ 205

Val till kommunstyrelsens utskott m.m.
Ks/2017:287 102
Sammanfattning
Carin Berggren (M) har begärt entledigande från följande uppdrag från och
med 2017-08-15:
Tekniska utskottet, ledamot och ordförande
Välfärdsutskottet, ledamot
Upphandlingsutskottet, ersättare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, ledamot och ordförande
Rådet för arbete och sysselsättning, ledamot
Styrgrupp för Götalandsbanan, ledamot
Styrgrupp för inlandsväg Syd, ledamot
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud
Kommunstyrelsen har att bevilja Carin Berggren (M) begärda entledigande
samt genomföra val.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Yrkanden
Bert-Åke Näslund (M) yrkar att kommunalrådet Peter Jutterström (M) väljs till
samtliga ovan nämnda uppdrag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar att Ola Helt (M) väljs till ny ordförande i tekniska
utskottet. Ola Helt (M) meddelar att han inte står till förfogande. Med anledning därav meddelar ordföranden att yrkandet inte tas upp för beslut.
Kommunstyrelsens beslut
 Carin Berggren (M) beviljas begärt entledigande.
 Kommunalrådet Peter Jutterström (M) väljs till följande uppdrag:
Tekniska utskottet, ledamot och ordförande
Välfärdsutskottet, ledamot
Upphandlingsutskottet, ersättare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, ledamot och ordförande
Rådet för arbete och sysselsättning, ledamot
Styrgrupp för Götalandsbanan, ledamot
Styrgrupp för inlandsväg Syd, ledamot
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud
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Beslutet expedieras till:
C Berggren
P Jutterström
Tu
Vu
Uu
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Rådet för arbete och sysselsättning
Styrgrupp för Götalandsbanan
Styrgrupp för inlandsväg Syd
Föreningen Sveriges Ekokommuner
U Freijd
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§ 206

Inbjudan till Klimatkonferensen 2017
Ks/2017:288 027
Sammanfattning
Klimatrådet i Jönköpings län, där Jönköpings kommun ingår, inbjuder till den
årliga klimatkonferensen. Av inbjudan framgår att den ”tar sin utgångspunkt i
en berättelse om framtid, innovation och utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv”. Konferensen äger rum den 28 september kl. 12.30 – 16.30 på
Kulturhuset Spira i Jönköping. Konferensen är öppen för alla och kostnadsfri.
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
klimatkonferensen den 28 september kl. 12.30 – 16.30 på Kulturhuset
Spira.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
klimatkonferensen den 28 september kl. 12.30 – 16.30 på Kulturhuset
Spira.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 207

Motion om hästunderstödd terapi som behandling och meningsfull
sysselsättning
Ks/2017:179 711
Sammanfattning
Kristian Aronsson (SD) föreslår i motion 2017-03-27 att hästunderstödd terapi
införs som behandling och meningsfull sysselsättning för ungdomar 14-25 år
som av olika skäl inte befinner sig i studier eller arbete och har tappat
motivationen. Hästunderstödd terapi, som är en så kallad grön rehabilitering
kännetecknas av att rehabiliteringen kombineras med vistelse och aktiviteter i
natur och/eller med djur. Motionären pekar på flera positiva effekter med hästunderstödd terapi och föreslår mot denna bakgrund följande:
 Att kommunfullmäktige utreder möjligheten till att starta hästunderstödd terapi/behandling.
 Att kommunfullmäktige beslutar om att införa hästunderstödd
terapi/behandling.
 Att kostnaden inarbetas i VIP 2018-2020.
Kommunfullmäktige har 2017-03-30 § 59 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-27
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-06-12 § 86 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 131 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-08-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionens första punkt förklaras besvarad.
 Motionens andra och tredje punkt avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande 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 Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag(M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (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
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionens första punkt förklaras besvarad.
 Motionens andra och tredje punkt avslås.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
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§ 208

Yttrande över betänkandet "Svensk social trygghet i en globaliserad
värld" (SOU 2017:5)
Ks/2017:224 709
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-08-31 yttra sig över
betänkandet ”Svensk social trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:5). I
betänkandet föreslås ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt, hållbart och
lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet samt skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2017-04-20
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 130 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Svensk social
trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:5) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Svensk social
trygghet i en globaliserad värld” (SOU 2017:5) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
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Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-16

§ 209

Yttrande över ny regional handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021
Ks/2017:180 741
Sammanfattning
Länsstyrelsen har översänt Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet
i Jönköpings län 2017–2021 för inhämtande av kommunens synpunkter. Bakgrunden är att regeringen i mars 2016 antog en ny nationell ANDT-strategi
(”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken
2016–2020”, proposition 2015/16:86). Handlingsplanen i Jönköpings län är
framtagen för att förverkliga de nationella ANDT-politiska målen i länet.
Beslutsunderlag
Remiss, Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-06-12 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-13 § 83 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-06-15 § 323 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-15 § 95 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2017-06-19 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 125 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-03 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-07-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Svar till Länsstyrelsen över Handlingsplan för det ANDT-förebyggande
arbetet i Jönköpings län lämnas i enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Svar till Länsstyrelsen över Handlingsplan för det ANDT-förebyggande
arbetet i Jönköpings län lämnas i enlighet med stadskontorets förslag.
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Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Uan
Bun
Stbn
Kfn
Än
Sn
Utredningschefen
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§ 210

Yttrande om Uppdragsbeskrivning av fördjupad uppföljning av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Ks/2017:281 730
Sammanfattning
Kommunal utveckling inom Region Jönköpings län har utarbetat ett förslag till
uppdragsbeskrivning avseende en fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården. Uppdragsbeskrivningen har tagits fram
på uppdrag av Primärkommunalt Samverkansorgan (PKS). Förslaget har
skickats ut till länets kommuner på remiss med ett förslag till beslut innebärande att den fördjupade uppföljningen genomförs under 2017-2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län, Kommunal utveckling 2017-06-19
Uppdragsbeskrivning avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården 2017-06-02
Stadskontorets yttrande 2017-07-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-07-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ola Götesson, chef för Kommunal Utveckling, får i uppdrag att föra en
dialog med Region Jönköpings län avseende finansiering av den fördjupade uppföljningen.
 Uppdragsbeskrivningen inklusive tidplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården godkänns.
 Den fördjupade uppföljningen avseende volym- och kostnadsutveckling
genomförs inom ramen för Kommunal utveckling.
 Den andra avtalade uppföljningen inom hemsjukvården avseende kvalitetsindikatorer genomförs under 2018.
 Tillkommande kostnad för Jönköpings kommun för genomförande av
utredningen uppgående till 400-600 tkr förutsätts rymmas i äldrenämndens budget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Ola Götesson, chef för Kommunal Utveckling, får i uppdrag att föra en
dialog med Region Jönköpings län avseende finansiering av den fördjupade uppföljningen.
Justerandes sign
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 Uppdragsbeskrivningen inklusive tidplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården godkänns.
 Den fördjupade uppföljningen avseende volym- och kostnadsutveckling
genomförs inom ramen för Kommunal utveckling.
 Den andra avtalade uppföljningen inom hemsjukvården avseende kvalitetsindikatorer genomförs under 2018.
 Tillkommande kostnad för Jönköpings kommun för genomförande av
utredningen uppgående till 400-600 tkr förutsätts rymmas i äldrenämndens budget.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköping län
Kommunal Utveckling
Än
Ekonomichefen
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§ 211

Förslag på hur ett belöningssystem för skolor som genom sitt
beteende minskar skolans energianvändning kan utformas
Ks/2016:446 304
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27, i samband med beslut om VIP
2017-2019, att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med barn- och
utbildningsnämnden ta fram förslag på hur ett belöningssystem för skolor som
genom sitt beteende minskar skolans energianvändning kan utformas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-04-18 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-16 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-08-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Upptechs verksamhet inom energiområdet utvecklas i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
 Tillkommande kostnader för Upptechs verksamhet, 180 tkr utöver föreslagen delfinansiering via miljömålsanslag, finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens befintliga budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Upptechs verksamhet inom energiområdet utvecklas i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
 Tillkommande kostnader för Upptechs verksamhet, 180 tkr utöver föreslagen delfinansiering via miljömålsanslag, finansieras inom barn- och
utbildningsnämndens befintliga budget.

Justerandes sign
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§ 212

Utredning om hur antalet familjedaghem kan bli fler
Ks/2016:447 690
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 285, i samband med beslut om
VIP 2017-2019, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur
antalet familjedaghem kan bli fler.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-18 § 47 med tillhörande handlingar
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare
tillfälle.

Justerandes sign
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§ 213

Redovisning av uppdrag att ta fram förslag på projekt i syfte att
ytterligare minska behovet av försörjningsstöd
Ks/2016:466 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27, i samband med beslut om VIP
2017-2019, att ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan med utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag på projekt i syfte att ytterligare
minska beroendet av försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 126 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-08-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-08-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med följande tillägg:
1. Det är viktigt att tillsättningen till kommunens tjänster är tillgänglig för
alla att söka och att tillsättningen görs av den bäst lämpade och inte på
annan grund. De olika åtgärderna som syftar till att möjliggöra för personer att komma in på arbetsmarknaden ska inte motverka det.
2. Innan beslut om dessa nya åtgärder tas ska en uppskattning av kostnaden och en angiven finansiering finnas.
3. Alla stöd och insatser bör innehålla någon form av krav på prestation.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Det är Sverigedemokraternas generella ståndpunkt att stöd och främjande
insatser ska ges på grundval av individens behov, inte grupptillhörighet. En
grupp kan vara mycket heterogen. Det innebär att vissa personer i gruppen
behöver stöd medan andra inte gör det.
Vi antar att satsningarna som innehåller språkinlärning innehåller en behovsprövning, så att de som får del av dem är behövande.
När det gäller de två föreslagna stöden för invandrarkvinnor att komma
närmare arbetsmarknaden anser vi att det är rimligt att se åtgärderna som
Justerandes sign
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assimileringsinsatser. Genom att dessa kvinnor blir mer anställningsbara och
därefter får arbeten underlättar det för kvinnorna att få en högre status i
familjerna. Därmed främjas en svensk jämställdhetssyn där man och kvinna har
samma status.
Andreas Sturessons uppmaning i kommunalrådsyttrandet, att socialnämnden
med fler ska fortsätta att ta initiativ för att även andra personer ska komma ur
ett beroende av försörjningsstöd ser vi som mycket viktigt. Det ger en tydlig
signal att de insatser som riktas mot vissa oförmågor och vissa grupper måste
kompletteras med andra insatser med annat fokus för att kommunens ansträngningar som helhet ska vara rättvisa och inte diskriminerande.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Kommunstyrelsen upptar härefter Staffan Eklöfs (SD) tre tilläggsyrkanden för
beslut.
Tilläggsyrkande 1
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens avslagit
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

Bert-Åke Näslund (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
14
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Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Tilläggsyrkande 2
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens avslagit
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (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
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Tilläggsyrkande 3
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens avslagit
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot
Ja
Nej
Avstår
Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (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
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Socialnämndens redovisning godkänns.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot besluten att avslå hans tilläggsyrkanden.
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§ 214

Finansiering av projekttjänster i mottagning för våldsutsatta
Ks/2017:249 709
Sammanfattning
Socialnämnden begär utökat anslag med totalt 1,8 mnkr för perioden juli 2017
till och med december 2018. Motivet till begäran är arbetsanhopning inom
Mottagningen för våldsutsatta (MFV), som är en del av individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden föreslår att anslagsökningen finansieras genom
disposition av medel från den så kallade flyktingfonden, det vill säga utbetalda
men oförbrukade statsbidrag för flyktingmottagning som finns avsatta i kommunens balansräkning.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2017-05-16 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2017-07-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-07-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Socialnämndens anslag 2017 utökas med 600 tkr 2017 i syfte att täcka
kostnader för två handläggartjänster på Mottagningen för våldsutsatta.
Det utökade anslaget finansieras genom disposition av medel från
flyktingfonden.
 Socialnämndens tillkommande kostnader 2018 uppgående till 1 200 tkr
inarbetas i kommunens flyktingbudget för verksamhetsåret 2018.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
 Socialnämndens anslag 2017 utökas med 600 tkr 2017 i syfte att täcka
kostnader för två handläggartjänster på Mottagningen för våldsutsatta.
Det utökade anslaget finansieras genom disposition av medel från
flyktingfonden.
 Socialnämndens tillkommande kostnader 2018 uppgående till 1 200 tkr
inarbetas i kommunens flyktingbudget för verksamhetsåret 2018.

Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen
Justerandes sign
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§ 215

Kommunutvecklare - Modell för barn och ungas inflytande
Ks/2016:210 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 81, i samband med behandling av
Barnbokslut 2013, att Jönköpings kommun tillsammans med barn och unga ska
utreda möjligheter, former och forum för inflytande i Jönköpings kommun i
enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Uppdraget har utförts av 12
kommunutvecklare under sommaren 2015 som föreslår en ny modell för barn
och ungas inflytande i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kommunutvecklarnas rapport ”Kaffe och kaka blir tillsammans en fantastiskt
god rapport”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-16 med tillhörande bilaga
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Modell för barn och ungas inflytande antas.
 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram upphör.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera modellen efter två år.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
 Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
 Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2017-08-30.
 Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-08-31.

Beslutet expedieras till:
A2
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