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§1

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsas Sven Rydell
välkommen av ordföranden. Sven Rydell, som nyligen tillträtt tjänsten som
näringslivschef, ger en presentation av sig själv.
Härefter informerar chefsjurist Ulrika Rosander och verksamhetschef Ulf
Persson om gemensamt avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Regeringens beslut 2016-12-08 att avslå Jönköpings kommuns överklagande
av Trafikverkets beslut i fråga om ansökan om förändring till allmän färjeled
av färjeleden Gränna-Visingsö
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2016-11-22 § 45-61.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottet

2016-10-17 § 82-84
2016-11-28 § 88-92

Personalutskottets protokoll

2016-11-09 § 84-95
2016-11-30 § 96-106

Välfärdsutskottets protokoll

2016-11-23 § 33-38
2016-12-13 § 39-42

Tekniska utskottets protokoll

2016-11-09 § 50-53

Kommundelrådens protokoll:
Bankeryd

2016-11-14 § 129-143

Barnarp

2016-03-21 § 1-9
2016-06-30 § 9-16
2016-09-21 § 17-20
§ 13-16
2016-11-29 § 18-27

Lekeryd

2016-11-23 § 46-56

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Peter Jutterström (M) välkommen som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja ansökan om utdelning ur
Bernard Hays Understödsfond.
Ekonomichefens beslut om:
avskrivning av osäkra fordringar
ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd inte själv får besluta
härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida
2017-01-23 till och med 2017-02-05 med anledning av Smålands litteraturfestival
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-01-30 till och med 2017-02-26 med anledning av konsertverksamhet.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida
2017-03-13 till och med 2017-04-09 med anledning av Fairplaycup.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-04-24 till och med 2017-05-21 med anledning av Ny festival.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-07-24 till och med 2017-08-20 med anledning av Konsert på utomhusscenen med svensk artist.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida
2017-08-07 till och med 2017-09-03 med anledning av Konstrundan.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2017-09-04 till och med 2017-10-01 med anledning av Huskvarna Rock & Art
Weekend.
Utredningschefens beslut att bevilja föreningen Keur Yakaar 20.000 kr till
filmprojektet ”Vägen mot integration” ur anslaget för integration och
delaktighet.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

Justerandes sign
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Personalutskottets protokoll

2016-11-09 § 84-95
2016-11-30 § 96-106

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign
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§4

Yttrande över "Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten" (SOU 2016:71)
Ks/2016:406 119
Sammanfattning
2015 års vallagsutredning har haft i uppdrag att dels se över hur omval kan
genomföras snabbare än i dag, dels överväga hur skyddet för valhemligheten
kan förstärkas i samband med röstförfarandet i vallokal. Jönköpings kommun
har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Snabbare omval och förstärkt
skydd för valhemligheten” (SOU 2016:71) daterad oktober 2016 som lämnats
av 2015 års vallagsutredning.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2016-10-28
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-19
Valnämndens ordförandes beslut 2016-12-19 § 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-19 överlämnas till
Justitiedepartementet som kommunens yttrande över SOU 2016:71.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-01-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande ändring:
På sidan 4, stycke 2 ska följande mening strykas: Jönköpings kommun vill
även framhålla att problematiken som utredningen tar upp med valhemligheten,
inte har framstått som ett problem i vår kommun. Meningen ersätts med följande text: Det är viktigt att förstärka valhemligheten, men det bör ske på annat
sätt. Om valhemligheten inte är stark finns större incitament för att skambelägga och stigmatisera partier. Det leder till ett polariserat och hårt
debattklimat.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.

Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-19 överlämnas till
Justitiedepartementet som kommunens yttrande över SOU 2016:71.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Kanslichefen

Justerandes sign
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§5

Översyn av Program för Jönköpings kommuns landsbygder
Ks/2016:431 140
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2014-03-27 Program för Jönköpings kommuns
landsbygder som avsågs att gälla 2014 – 2018. Av programmet framgår att en
översyn ska göras efter halva programperioden. Stadskontoret har nu genomfört en sådan översyn och föreslår vissa revideringar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat Program för Jönköpings kommuns landsbygder
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-15 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Reviderat Program för Jönköpings kommuns landsbygder godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-12-19 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-12-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar följande tillägg:
− I samband med kommande revidering av programmet överväga det
riksdagsbeslut som följer på landsbygdskommitténs betänkande.
Margareta Sylvan (MP) och kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar
bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tilläggsyrkande.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande tillägg:
• Sidan 18, första punkten under Övergripande mål kompletteras med: De
flesta företag kan med fördel utvecklas och bedrivas på landsbygden,
inte bara gröna näringar och besöksnäring, under förutsättning att produktiv åkermark ej exploateras.
• Sidan 27, följande punkt ska läggas till under Övergripande mål: Ett
ökat bostadsbyggande är positivt om hela kommunen ska leva. Detta
ska beaktas vid bygglovsärenden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-11

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och Alf Gustafsson (S) yrkar avslag på
Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkanden.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta huvudförslaget enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande.
Härefter upptas – i skilda beslut – de yrkade tilläggen.
Huvudförslaget
Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Tillägg på sidan 18 i programmet
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 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

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avslå
tilläggsyrkandet.

Justerandes sign
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Tillägg på sidan 27 i programmet
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 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
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avslå
tilläggsyrkandet.
Tillägg inför kommande revidering
Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Reviderat Program för Jönköpings kommuns landsbygder godkänns.
− I samband med kommande revidering av programmet överväga det
riksdagsbeslut som följer på landsbygdskommitténs betänkande.
Reservation
Staffan Eklöf reserverar sig mot besluten att avslå hans tilläggsyrkanden.

Justerandes sign
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§6

Utökning av antal ledamöter i styrelsen i Södra Munksjön
Utvecklings AB
Ks/2016:474 000
Sammanfattning
Styrelsen i Södra Munksjön Utvecklings AB består idag av fem ledamöter.
Jönköpings Rådhus AB föreslår nu en utökning av antalet ledamöter från fem
till sju.
Beslutsunderlag
Skrivelse till Jönköpings Rådhus AB 2016-12-22
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2017-01-09 § 7
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Styrelsen i Södra Munksjön Utvecklings AB utökas med ytterligare två
ledamöter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Styrelsen i Södra Munksjön Utvecklings AB utökas med ytterligare två
ledamöter.

Justerandes sign
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§7

Yttrande över förslag till ägardirektiv för Smålands Turism AB
Ks/2016:468 000
Sammanfattning
Region Jönköpings län har upprättat förslag till ägardirektiv för Smålands
Turism AB.
Beslutsunderlag
Ägardirektiv Smålands Turism AB 2016-10-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Upprättat förslag till ägardirektiv för Smålands Turism AB godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Upprättat förslag till ägardirektiv för Smålands Turism AB godkänns.

Justerandes sign
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§8

Ekonomirapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:460 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2016-12-12 § 104
överlämnat Ekonomirapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2016-12-12 § 104 med
tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens beslut
− Ekonomirapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign
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§9

Finansrapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2016:459 040
Sammanfattning
Styrelsen för Rådhus AB har med protokoll 2016-12-12 § 105 överlämnat
finansrapport nr 3 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2016-12-12 § 105 med
tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport nr 3 år 2016 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign
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§ 10

Val av ersättare i personalutskottet och tekniska utskottet
Ks/2016:464 119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 § 348 att bevilja Johan Bjenning
(M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ersättare i personalutskottet och
tekniska utskottet.
Berört parti har att vid sammanträdet inkomma med förslag till ny ersättare i
utskotten.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förrättar, på förslag av kommunalrådet Carin Berggren (M),
val enligt följande:
Personalutskottet
− Peter Jutterström (M), ersättare efter Johan Bjenning (M).
Tekniska utskottet
− Peter Jutterström (M), ersättare efter Johan Bjenning (M).

Beslutet expedieras till:
P Jutterström
Personalutskottet
Tekniska utskottet
Löneservice
U Freijd
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§ 11

Yttrande över utkastet till lagrådsremiss "Uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå"
Ks/2016:432 612
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå”.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2016-11-28
Socialnämndens beslut 2016-12-20 § 251 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförandes beslut 2016-12-20 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 Justitiedepartementet över utkastet till lagrådsremiss
”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Justitiedepartementet över utkastet till lagrådsremiss
”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Sn
Uan
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§ 12

Uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen
Ks/2016:329 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att analysera och komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom
individ- och familjeomsorgen. Kommunfullmäktige godkände 2015-08-26
§ 203 socialnämndens analys och förslag till åtgärder och beslutade samtidigt
att uppdra till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp
beslutade och genomförda insatser.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-06-21 § 138 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2016-10-05 § 278
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 229 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) vidhåller yttrande daterat
2016-09-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god
personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) reviderade yttrande 2017-01-02 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämndens uppföljning av åtgärdsförslag för att säkerställa en god
personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
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§ 13

Yttrande över "Förslag till strategi för ökad användning av solel"
(ER 2016:16) samt "Förslag till heltäckande solelstatistik"
(ER 2016:20)
Ks/2016:374 370
Sammanfattning
Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för
hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige samt analysera hur solel ska
kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 % förnybar energi till 2040.
Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
strategin senast den 16 januari. Stadskontoret har i samråd med berörda
förvaltningar och kommunala bolag utformat ett förslag till yttrande med
kommentarer kring de förslag som berör Jönköpings kommun (inklusive
kommunala bolag).
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-10-25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-08 med tillhörande bilaga.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Miljö- och energidepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag med följande tillägg: All nybyggnation bör planeras och utformas så att
det blir möjligt att installera solceller på tak och fasader. Kommunen bör få
möjlighet att ställa sådana krav.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar
avslag på Margareta Sylvans (MP) tilläggsyrkande.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Margareta Sylvans (MP)
tilläggsyrkande.
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
Härefter upptas Margareta Sylvans (MP) tilläggsyrkande varvid ordföranden
ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
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

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Miljö- och energidepartementet.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet att avslå Margareta
Sylvans (MP) tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Miljöstrategen
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§ 14

Förändring av kommunens bidragsgivning till föreningar
Ks/2014:478 800
Sammanfattning
Detta ärende behandlar två olika uppdrag som båda rör givandet av bidrag till
föreningar i kommunen. Det ena är kultur- och fritidsnämndens redovisning av
kommunfullmäktiges uppdrag att i dialog med tekniska nämnden och föreningslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar. Det andra är kommunstyrelsens
uppdrag till stadskontoret att göra en översyn och redovisa förslag till hur
kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras. Som ett resultat av
genomförda uppdrag föreslår kultur- och fritidsnämnden att nämndens regler
för föreningsstöd ändras i syfte att uppnå ett bidragssystem som är mer
transparent och likformigt för föreningar i Jönköpings kommun. Stadskontoret
föreslår att ansvaret för bidragsgivning till sociala föreningar samt föreningar
för äldre flyttas från socialnämnden och äldrenämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-18 § 232
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-09 § 191 med stadskontorets tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-30 § 222
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-10 § 144 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd, 2016-11-10
Synpunkter bidragsöversyn
Socialnämndens beslut 2015-08-18 § 183 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2015-08-19 § 109 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets redovisning avseende uppdrag att undersöka
möjligheten att inrätta en så kallad ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av förslag till hur kommunens bidragsgivning kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade
föreningar godkänns.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändrat regelverk godkänns.
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− Förändrade kostnader för enskilda bidrag till följd av förändrat regelverk förutsätts rymmas inom kultur- och fritidsnämndens befintliga
anslag för föreningsbidrag.
− Ansvaret för att fördela föreningsbidrag till föreningar för äldre flyttas
från äldrenämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med
verksamhetsåret 2018.
− Ansvaret för att fördela föreningsbidrag till sociala föreningar flyttas
från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med
verksamhetsåret 2018.
− Berörda nämnder uppdras att inarbeta verksamhetsförändringen i
nämndernas förslag till VIP 2018-2020.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-12-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att redovisa hur den tillsammans med tekniska nämnden arbetar för att möta föreningars
lokalbehov med hänsyn tagen till föreningarnas olika förutsättningar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag med det tillägget att kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
− Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att utvärdera det förändrade
regelverket och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för ett
förnyat ställningstagande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag samt instämmer i kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg. Vidare yrkar kommunalrådet
Carin Berggren (M) följande tillägg:
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att föra dialog med äldrenämnden och socialnämnden inför fastställande av föreningsbidrag till
organisationer och föreningar som bedriver verksamhet riktad till
socialtjänstens målgrupper.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Carin
Berggrens (M) tilläggsyrkande.
I tilläggsyrkandena instämmer Staffan Eklöf (SD) och Margareta Sylvan (MP).
Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD) den ändringen att punkt fem under
Värdegrund i Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd stryks.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD)
ändringsyrkande.
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avslå Staffan Eklöfs (SD)
ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag i övrigt.
Sedan beslutar kommunstyrelsen bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M)
tilläggsyrkande.
Slutligen beslutar kommunstyrelsen bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs
(S) tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets redovisning avseende uppdrag att undersöka
möjligheten att inrätta en så kallad ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av förslag till hur kommunens bidragsgivning kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade
föreningar godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändrat regelverk godkänns.
− Förändrade kostnader för enskilda bidrag till följd av förändrat
regelverk förutsätts rymmas inom kultur- och fritidsnämndens
befintliga anslag för föreningsbidrag.
− Ansvaret för att fördela föreningsbidrag till föreningar för äldre flyttas
från äldrenämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med
verksamhetsåret 2018.
− Ansvaret för att fördela föreningsbidrag till sociala föreningar flyttas
från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med
verksamhetsåret 2018.
− Berörda nämnder uppdras att inarbeta verksamhetsförändringen i
nämndernas förslag till VIP 2018-2020.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att redovisa hur den tillsammans med tekniska nämnden arbetar för att möta föreningars
lokalbehov med hänsyn tagen till föreningarnas olika förutsättningar.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att föra dialog med äldrenämnden och socialnämnden inför fastställande av föreningsbidrag till
organisationer och föreningar som bedriver verksamhet riktad till
socialtjänstens målgrupper.
− Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att utvärdera det förändrade
regelverket och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för ett
förnyat ställningstagande
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
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§ 15

Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel,
ändring av 6 §
Ks/2016:465 460
Sammanfattning
Länsstyrelsen har vid en revision konstaterat att livsmedelskontrollen i
Jönköpings kommun trots lagkrav inte tar ut en avgift för alla livsmedelsverksamheter som kontrolleras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför en
revidering av kommunens taxa som innebär att alla livsmedelsverksamheter,
även de med mindre än en timme kontrolltid, ska betala en avgift. Meningen
”Om den sammanlagda fastställda kontrolltiden understiger en timme per år tas
ingen timavgift ut” föreslås därmed tas bort ur 6 § ”Taxa för Jönköpings
kommuns offentliga kontroll av livsmedel”.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-12-08 § 117 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens revisionsrapport 2016-10-17
Förslag till ny 6 § i taxan för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av
livsmedel
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till ny 6 § i taxan för Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel antas att gälla fr.o.m. 2017-02-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till ny 6 § i taxan för Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel antas att gälla fr.o.m. 2017-02-01.
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