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§ 263  
 
Informationsärenden 
 
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Emma 
Adolfsson och Ida Karlsson, energi- och klimatrådgivare från Energicentrum, 
om verksamheten. 
 
Därefter informerar stadsdirektör Johan Fritz om  aktuellt läge inom 
kommunen och regionen med anledning av coronapandemin. 
 
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11:30. 
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§ 264  
 
Meddelanden 
Ks/2021:85   006  

Anmäls: 
Minnesanteckningar från budgetberedningens överläggningar 2021-09-29, 
2021-10-04, 2021-10-06 och 2021-10-12.  
Minnesanteckningar från Vänsterpartiets budgetberedning 2021-10-21. 
Följande handlingar biläggs: 
Ledningsutskottets protokoll 2021-10-04 § 58-62 
Välfärdsutskottets protokoll 2021-10-05 § 33-38  
Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 265  
 
Anmälan om delegationsbeslut 
Ks/2021:86   006  

Anmäls: 
Stadsdirektörens beslut att godkänna utlandsresa till Aten, Grekland, för håll-
barhetsstrateg.  

Analys- och hållbarhetschefens beslut att ur anslaget för integration och delak-
tighet bevilja Strömsbergsföreningen 5000 kr för projektet ”Språkkaféet Äppel-
badet Igelkottsvägen”.  
 
Stadsjuristens beslut om att inte lämna ut handling. 

Näringslivschefens beslut avseende anslaget för landsbygdsutveckling: 
 att bevilja Järnas motions- och gymnastikklubb 100 000 kr för uppfö-

rande av nytt värmesystem.  
 att bevilja Visingsörådet 15 000 kr för föreningens verksamhet.  
 att bevilja Trädgårdsföreningen Gröna rummet 18 000 kr för 3 års sköt-

sel av trädgården.  
 att bevilja Wisingsö Hotell och Konferens 100 000 kr för uppförande av 

ett hybridmötesrum med modern mötesteknik.  

Ledningsutskottets protokoll 2021-10-04 § 58-62  

Kommunstyrelsens beslut 
 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
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§ 266  
 
Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2022-2024 
med budget för 2022 
Ks/2021:372   041  

Sammanfattning 
Ann-Marie Nilsson (C), Ilan De Basso (S), David Gerson (L), Margareta Syl-
van (MP) och Mona Forsberg (S) överlämnar med skrivelse 2021-10-18 förslag 
till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2022-2024 med budget för 
2022. I förslaget ingår mål för god hushållning samt förslag till förändring av 
kommunala taxor. Den kommunala skattesatsen föreslås fastställas till 21,64 % 
vilket innebär oförändrad skatt.  

Information till personalorganisationerna har lämnats 2021-10-18 och förhand-
ling enligt medbestämmandelagen (MBL) har genomförts 2021-10-25. 
 
Kristdemokraterna och Moderaterna överlämnar förslag till verksamhets-  
och investeringsplan 2022-2024 med budget för 2022 undertecknat av Andreas 
Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M) daterat 2021-11-04. 
 
Vänsterpartiet överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan  
2022-2024 med budget för 2022 undertecknat av Jerry Hansson (V) daterat 
2021-11-02. 
 
Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 
2022-2024 med budget för 2022 undertecknat av Jan-Ove Lipponen (SD) date-
rat 2021-11-07. 
 
Beslutsunderlag 
Koalitionens förslag 
Bilaga till koalitionens förslag, redaktionell rättelse sid. 65-66, 68 
Kristdemokraterna och Moderaternas förslag 
Vänsterpartiets förslag 
Sverigedemokraternas förslag 
Förhandling med fackliga organisationer 2021-10-25 § 84 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-17 § 284, 282 
Tekniska nämndens beslut 2021-06-16 § 105 

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

 Ann-Marie Nilssons (C), Ilan De Bassos (S), David Gersons (L), 
Margareta Sylvans (MP) och Mona Forsbergs (S) förslag till verksam-
hets- och investeringsplan för 2022-2024 med budget för 2022 daterat 
2021-10-18 bifalls. 
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Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens be-
slut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Andreas Sturessons (KD) och Peter Jutterströms (M) förslag till 
verksamhets- och investeringsplan för 2022-2024 med budget för 2022 
daterat 2021-11-04 bifalls. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar reviderat förslag till 
verksamhets- och investeringsplan för 2022-2024 innehållande följande 
ändring: ”Punkterna 6 och 7 på sidan 53 i Koalitionens förslag till VIP 2022-
2024 utgår innebärande att anslaget till barn- och utbildningsnämnden 
avseende förskoleverksamhet utökas med 4 mkr 2022, 8 mkr 2023 och 8 mkr 
2024 jämfört med 2021. Reslutatet försämras med motsvarande belopp.” 
 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. 

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Omröstning 
Ordföranden ställer de fyra förslagen – kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag, Kristian Arons-
sons (SD) yrkande respektive Thordis Samuelssons (V) yrkande – under propo-
sition och finner det förstnämnda förslaget bifallet. 
 
Omröstning begärs. 
 
För utseende av motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 
ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag, Kristian Aronssons (SD) yrkande respektive Thordis Samuelssons (V) 
yrkande och finner kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag antaget 
som motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
För utseende av vilket förslag som ska utgöra motförslag till kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag ställer ordföranden proposition på Kristian 
Aronssons (SD) yrkande respektive Thordis Samuelssons (V) yrkande och fin-
ner Kristian Aronssons (SD) yrkande antaget. 
 
Härefter godkänner kommunstyrelsens följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till att kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag ska 
vara motförslag. 
Nej-röst för bifall till att Kristian Aronssons (SD) yrkande ska vara motförslag. 
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 Ledamot Ja Nej Avstår 
Mona Forsberg (S)   X 
Andreas Persson (S)   X 
Harriet Roosquist (S)   X 
Ingvar Åkerberg (L)   X 
Mats Weidman (MP) 

 
 X 

Thordis Samuelsson (V) 
 

 X 
Cecilia Hjorth Attefall (KD) X   
Margareta Strömberg (KD) X   
Peter Jutterström (M) X   
Bert-Åke Näslund (M) X   
Kristian Aronsson (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD) X   
Ilan De Basso (S) 

 
 X 

Ann-Marie Nilsson (C) 
 

 X 
Summa 5 2 8 

 
Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster mot 2 nej-röster, varjämte 8 leda-
möter avstått från att rösta, beslutat att kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag ska vara motförslag till huvudförslaget. 
 
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Mona Forsberg (S) X   
Andreas Persson (S) X   
Harriet Roosquist (S) X   
Ingvar Åkerberg (L) X   
Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) 

 
 X 

Cecilia Hjorth Attefall (KD)  X  
Margareta Strömberg (KD)  X  
Peter Jutterström (M)  X  
Bert-Åke Näslund (M)  X  
Kristian Aronsson (SD)   X 
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
 X 

Andreas Sturesson (KD)  X  
Ilan De Basso (S)  X   
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Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 7 5 3 

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, varjämte 3 leda-
möter avstått från att rösta, bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Ann-Marie Nilssons (C), Ilan De Bassos (S), David Gersons (L), 

Margareta Sylvans (MP) och Mona Forsbergs (S) förslag till verksam-
hets- och investeringsplan för 2022-2024 med budget för 2022 daterat 
2021-10-18 med revidering 2021-11-09 bifalls. 

Reservationer 
KD- och M-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet att inte anta hennes yrkan-
de som motförslag. 

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta Kristian Aronssons (SD) 
förslag som motförslag.
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§ 267  
 
Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2022 i Jönköpings kommun 
Ks/2021:496   406  

Sammanfattning 
June Avfall och Miljö AB har uppdraget att ta fram förslag till taxor för 2022 
för hushållen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 

Förslaget för 2022 års avfallstaxor består av mindre höjningar av vissa taxor, 
men även bibehållen taxenivå för en del taxor. I förslaget återfinns också taxor 
för tilläggstjänster där hänsyn tagits till förutsättningar att kunna hämta  
avfallet, såsom dragavstånd, avgift för överfullt kärl, felsorteringsavgift mm.  
Taxejusteringarna föranleds bland annat av ökade driftkostnader för FNI (fas-
tighetsnära insamling). 

Med detta förslag till justering av taxorna beräknas den preliminära budgeten 
för June Avfall och Miljö AB uppvisa ett positivt resultat för år 2022 med  
2,2 mnkr. Det exakta taxeförslaget för varje produkt och tjänst redovisas i sär-
skild bilaga, Avfallstaxor 2022. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-24 
Protokoll från styrelsen för June Avfall och Miljö AB 2021-09-29 § 28 
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2021-10-19 § 85 
Avfallstaxa 2022 för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-24 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Taxan för avfallsverksamheten 2022 fastställs enligt June Avfall och 
Miljö AB:s förslag 2021-09-29 § 28. Taxan gäller från och med  
2022-01-01. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Taxan för avfallsverksamheten 2022 fastställs enligt June Avfall och 
Miljö AB:s förslag 2021-09-29 § 28. Taxan gäller från och med  
2022-01-01.
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§ 268  
 
Motion om lokala förvaltningshubbar för kommunal verksamhet 
Ks/2021:266   290  

Sammanfattning 
Andreas Sturesson (KD), Cecilia Hjort Attefall (KD), Peter Jutterström (M) 
och Bengt Regné (M) anför i motion daterad 2021-04-14 att det i kommunen 
pågår ett arbete med att bedöma hur kommunens framtida behov av förvalt-
ningslokaler kan tillgodoses. Motionärerna pekar på att många av kommunens 
medarbetare bor på annan ort och pendlar in till Jönköping och Huskvarna. 
Motionärerna föreslår sammanfattningsvis att tekniska nämnden ges i uppdrag 
att i samverkan med andra berörda nämnder ta fram ett förslag om att tillskapa 
tre lokala förvaltningshubbar i enlighet med intentionerna i motionen.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-14 
Tekniska nämndens beslut 2021-08-25 § 131 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2021-10-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i nära samarbete med tekniska 
nämnden och med beaktande av hur kommunen som arbetsgivare ställer 
sig till villkor med mera för distansarbete, bedöma framtida behov av 
administrativa lokaler samt belysa möjligheterna att tillskapa alternativa 
lösningar, i form av lokaler i förvaltningshubbar eller co-workingplat-
ser, på flera orter i kommunen.  

 Motionen förklaras vara bifallen. 
 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kom-
munstyrelsen följande: 

 Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa utredningsuppdraget till kom-
munstyrelsen senast under oktober 2022. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2021-11-08 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut till-
styrks jämte följande tillägg: 

 Arbetet med ett nytt centralt placerat stadshus avbryts. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Yrkanden 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag. 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Ordföranden ställer först proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit detsamma. 

Härefter ställer ordföranden proposition om bifall respektive avslag på kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunsty-
relsen beslutat att avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs och 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 

Mona Forsberg (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

Ingvar Åkerberg (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) X   
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X  

Margareta Strömberg (KD) 
 

X  
Peter Jutterström (M) 

 
X  

Bert-Åke Näslund (M) 
 

X  
Kristian Aronsson (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Ilan De Basso (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 8 7 

 

 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i nära samarbete med tekniska 

nämnden och med beaktande av hur kommunen som arbetsgivare ställer 
sig till villkor med mera för distansarbete, bedöma framtida behov av 
administrativa lokaler samt belysa möjligheterna att tillskapa alternativa 
lösningar, i form av lokaler i förvaltningshubbar eller co-workingplat-
ser, på flera orter i kommunen.  
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 Motionen förklaras vara bifallen. 

Reservationer 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande. 

14



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 269  
 
Fullmakt om administration av banktjänster, bankkonton m.m. 
Ks/2021:486   040  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har olika typer av avtal för banktjänster med flera av ban-
kerna. För de flesta banktjänster krävs undertecknande av olika dokument och 
avtal av firmatecknare. För att förenkla hanteringen avseende den finansiella 
samordningen har kommunstyrelsen sedan tidigare fastställt en fullmakt och 
bemyndigat tjänstepersoner inom Jönköpings kommuns stadskontor för admi-
nistration av banktjänster, bankkonton m.m. 

Då det skett personalförändringar sedan föregående fullmakt fastställdes före-
slår stadskontoret en uppdatering av fullmakten. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-25 med tillhörande bilaga 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Förslag till fullmakt för administration av banktjänster, bankkonton 
m.m. godkänns. 

 Fullmakt antagen av kommunstyrelsen 2020-10-06 § 259 upphävs. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag till fullmakt för administration av banktjänster, bankkonton 
m.m. godkänns. 

 Fullmakt antagen av kommunstyrelsen 2020-10-06 § 259 upphävs. 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Stadsdirektören 
Finanschefen 
Ekonomichefen 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 270  
 
Revidering av program för kommunal representation 
Ks/2021:403   105  

Sammanfattning 
Nuvarande program för kommunal representation består av tre delar enligt föl-
jande: Riktlinjer för kommunfullmäktiges representation (fastställd av kom-
munfullmäktige 1975-09-25 § 218), Alkoholfri representation (fastställd av 
kommunfullmäktige 1980-09-25 § 361),  Riktlinjer för uppvaktning och be-
gravning (fastställd av kommunstyrelsen 2001-06-13 § 184). Kommunfullmäk-
tige beslutade 2012-03-29 § 91 att lägga samman de tre delarna till ett program 
för kommunal representation. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-28 innehållande bilaga med förslag till 
reviderat program för kommunal representation  
Program för kommunal representation (antaget av kommunfullmäktige 2012-
03-29 § 91) 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Reviderat förslag till program för kommunal representation godkänns. 
 Kommunfullmäktiges beslut 1975-09-25 § 218 samt 1980-09-25 § 361 

upphör att gälla. 
 Samtliga bolag i kommunkoncernen uppmanas utarbeta och anta rikt-

linjer för representation med ledning av program för kommunal repre-
sentation. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Reviderat förslag till program för kommunal representation godkänns. 
 Kommunfullmäktiges beslut 1975-09-25 § 218 samt 1980-09-25 § 361 

upphör att gälla. 
 Samtliga bolag i kommunkoncernen uppmanas utarbeta och anta rikt-

linjer för representation med ledning av program för kommunal repre-
sentation. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 271  
 
Rekrytering av stadsbyggnadsdirektör samt miljö- och hälsoskydds-
direktör 
Ks/2021:465   023  

Sammanfattning 
Christina Stenberg, biträdande stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskonto-
ret, föreslås som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör under perioden  
2021-11-01 tills dess en ny ordinarie direktör börjar sin anställning.  

Anders Hansson, administrativ chef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
föreslås som tillförordnad miljö- och hälsoskyddsdirektör under perioden  
2021-12-01 tills dess en ny ordinarie direktör börjar sin anställning. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-07 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar att anställa Christina Stenberg som tillför-
ordnad stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret under perioden 
2021-11-01 tills dess en ny ordinarie direktör påbörjar sin anställning. 

 Kommunstyrelsen beslutar att anställa Anders Hansson som tillförord-
nad miljö- och hälsoskyddsdirektör på miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen under perioden 2021-12-01 tills dess en ny ordinarie direktör på-
börjar sin anställning. 

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

 Christina Stenberg anställs som tillförordnad stadsbyggnadsdirektör på 
stadsbyggnadskontoret under perioden 2021-11-01 tills dess en ny ordi-
narie direktör påbörjar sin anställning. 

 Anders Hansson anställs som tillförordnad miljö- och hälsoskyddsdi-
rektör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen under perioden  
2021-12-01 tills dess en ny ordinarie direktör påbörjar sin anställning. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anställa Christina Stenberg som tillför-
ordnad stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadskontoret under perioden 
2021-11-01 till dess en ny ordinarie direktör påbörjar sin anställning. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 Kommunstyrelsen beslutar att anställa Anders Hansson som tillförord-
nad miljö- och hälsoskyddsdirektör på miljö- och hälsoskyddsförvalt-
ningen under perioden 2021-12-01 till dess en ny ordinarie direktör på-
börjar sin anställning. 

Beslutet expedieras till:  
Stadsdirektören 
Tf stadsbyggnadsdirektör 
Tf miljö- och hälsoskyddsdirektör 
Stbn 
Mhn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 272  
 
Yttrande över promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte 
av sprutor och kanyler (2006:323) 
Ks/2021:407   770  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i 
promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler 
(2006:323). Yttrande ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 novem-
ber 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialdepartementets promemoria 
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2021-10-11 § 142 med tillhöran-
de tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte av 
sprutor och kanyler (2006:323) överlämnas till Socialdepartementet i 
enlighet med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande över promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte av 
sprutor och kanyler (2006:323) överlämnas till Socialdepartementet i 
enlighet med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Socialdepartementet 
In
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 273  
 
Delårsrapport januari-augusti år 2021 avseende Jönköpings Rådhus 
AB 
Ks/2021:490   040  

Sammanfattning 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2021-10-19 § 90 över-
lämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2021-10-19 § 90 med tillhöran-
de rapport  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2021-10-25 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut: 

 Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2021 
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för 
kännedom. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Jönköpings Rådhus AB
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 274  
 
Ekonomirapport 2 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2021:491   040  

Sammanfattning 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2021-10-19 § 91 över-
lämnat Ekonomirapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2021-10-19 § 91 med  
tillhörande rapport 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Ekonomirapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Ekonomirapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Jönköpings Rådhus AB
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 275  
 
Finansrapport 2 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2021:492   040  

Sammanfattning 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2021-10-19 § 93 över-
lämnat Finansrapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2021-10-19 § 93 med  
tillhörande rapport 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Finansrapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Finansrapport nr 2 år 2021 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 
godkännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Jönköpings Rådhus AB
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 276  
 
Yttrande över förslag till ändring av detaljplan på del av Runstaven 
1, Dalvik 
Ks/2021:499   214  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till ändring av detaljplan på 
del av Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun. Syftet med ändringen är att 
möjliggöra återuppförandet av ett garage på fastigheten Runstaven 1 som ägs 
av Riksbyggen. På platsen för ändringen har det tidigare stått ett garage som 
revs då det var i dåligt skick. Det gamla garaget fick bygglov i samband med 
bebyggelsen på Runstaven 1 och 2 men var en avvikelse från gällande detalj-
plan varför man nu behöver ändra planen för att kunna uppföra ett nytt liknan-
de garage. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2021-10-20 med tillhörande handlingar  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot ändring av detaljplan på 
del av Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot ändring av detaljplan på 
del av Runstaven 1, Dalvik, Jönköpings kommun. 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 277  
 
Taxa gällande tillsyn enligt Lag (2006:1570) om skydd mot interna-
tionella hot mot människors hälsa 
Ks/2021:495   406  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att bedriva tillsyn enligt lagen 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Då det 
saknas taxa för denna tillsyn bör en sådan antas. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 100 med tillhörande 
handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande med förslag till kommunstyrel-
sens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till taxa samt bilagor gällande tillsyn enligt lagen (2006:1570) 
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs i en-
lighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 100. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till taxa samt bilagor gällande tillsyn enligt lagen (2006:1570) 
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs i en-
lighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 100. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 278  
 
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och prövning en-
ligt miljöbalken 
Ks/2021:494   406  

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram ett förslag på reviderad taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Ändringarna framgår av tjänsteskrivel-
sens bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 99 med tillhörande 
handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande med förslag till kommunstyrel-
sens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till taxa samt bilagor för miljö- och hälsoskyddsnämndens till-
syn och prövning enligt miljöbalken fastställs i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 99. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till taxa samt bilagor för miljö- och hälsoskyddsnämndens till-
syn och prövning enligt miljöbalken fastställs i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 99. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 279  
 
Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
Ks/2021:493   406  

Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. För att säkerställa 
att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll anpassas 
taxebestämmelserna till den nya förordningen. Sveriges kommuner och regio-
ner (SKR) har tagit fram ett underlag för taxa för livsmedelskontroll anpassad 
till den nya avgiftsförordningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har upprättat 
ett förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel i Jönköping kommun 
anpassat efter SKR:s underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-10-14 § 98 med tillhörande 
handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande med förslag till kommunstyrel-
sens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till taxa samt bilagor för Jönköpings kommuns offentliga kon-
troll av livsmedel fastställs i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens beslut 2021-10-14 § 98. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till taxa samt bilagor för Jönköpings kommuns offentliga kon-
troll av livsmedel fastställs i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens beslut 2021-10-14 § 98. 

 Taxan gäller från och med 2022-01-01.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 280  
 
Medborgarförslag om belyst gång- och cykelväg mellan Egnahem 
och IKHP-stugan 
Ks/2019:120   312  

Sammanfattning 
Mikael Gustavsson har lämnat in ett medborgarförslag där han förslår en belyst  
gång- och cykelväg mellan Egnahem och IKHP-stugan. Förslaget innehåller  
även ett elljusspår parallellt med gång- och cykelvägen. 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-28 § 24 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-02-13 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-13 § 292 med tillh. handlingar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-13 § 77 med tillh. handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2021-10-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 
 

 

Beslutet expedieras till: 
M Gustavsson 
Stbn 
Kfn 
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 281  
 
Medborgarförslag om att restaurera och utveckla området vid 
Lidstorpsdammen och vattenkällorna vid Sandseryd samt att skapa 
ett rekreationsområde 
Ks/2019:300   330  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Håkan Kinnerberg att Jönköpings kommun ska 
restaurera den kulturhistoriskt intressanta Lidstorpsdammen som skyddar  
vattenkällorna vid Sandseryd samt att ett sammanhängande rekreationsområde 
skapas från Vattenledningsområdet via ovanstående natur-/kulturområde till 
Dumme mosse.  
Kommunfullmäktige har 2019-08-29 § 149 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-06-24 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-01-16 § 8 med tillh. handlingar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-03-12 § 38 med tillh. handlingar 
Tekniska nämndens beslut 2020-03-18 § 42 med tillh. handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2021-10-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.  

 

 
Beslutet expedieras till: 
H Kinnerberg 
Stbn 
Kfn 
Tn 
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 282  
 
Medborgarförslag om asfaltsfritt löpspår runt Rocksjön 
Ks/2019:157   309  

Sammanfattning 
Bernt Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att ett as-
faltsfritt löpspår ska anläggas runt Rocksjön genom att den befintliga GC-
vägen kompletteras med en 1 meter bred löpslinga. 
 

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 53 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-03-08 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-13 § 82 med tillh. handlingar 
Tekniska nämndens beslut 2019-09-17 § 149 med tillh. handlingar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-19 § 368 med tillh. handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2021-10-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 
 

 

Beslutet expedieras till: 
B Fredriksson 
Kfn 
Tn 
Stbn 
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2021-11-09

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

§ 283  
 
Medborgarförslag om parkeringsförbud på del av Verktygsvägen i 
Jönköping 
Ks/2019:211   315  

Sammanfattning 
Britt Stenvall har lämnat in ett medborgarförslag om uppsättning av parke-
ringsförbud på norra sidan av Verktygsvägen i Jönköping.  
Kommunfullmäktige har 2019-04-25 § 76 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2019-04-08 
Tekniska nämndens beslut 2019-08-13 § 133 med tillhörande handlingar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-19 § 369 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2021-10-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2021-11-09 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

 

 
Beslutet expedieras till: 
B Stenvall 
Tn 
Stbn 
Diariet
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