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§ 121 

Meddelanden 

Anmäls: 

Minnesanteckningar från den politiska oppositionens boksluts- och  

plandialoger 2018-03-08, 2018-03-15 och 2018-03-16.  

 

Socialnämndens beslut 2018-03-20 § 57 med tillhörande rapport om redovis-

ning av balansärenden 2017. 

 

Äldrenämndens beslut 2018-03-21 § 33 med tillhörande rapport om redovis-

ning av balansärenden 2017. 

Följande handlingar biläggs: 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:18 ”Budgetförutsättningar för 

åren 2018-2021” 

 

Ledningsutskottets protokoll  2018-04-09 § 30-33 

 

Personalutskottets protokoll  2018-04-11 § 27-36 

 

Upphandlingsutskottets protokoll  2018-04-10 § 12-17 

 

Kommundelsrådens protokoll: 

Bankeryd    2018-03-06 § 1-9 

 

Norra Mo    2018-03-19 § 1-8 

 

Gränna – Visingsö   2018-04-12 § 10-21 

 

Skärstad – Ölmstad   2018-04-16 § 12-23 

Anmäls vid sammanträdet 

Under sammanträdets inledning hälsar ordföranden Johan Fritz välkommen 

som ny stadsdirektör. 

 

Sedan ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 

sammanträde klockan 11.00. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 122 

Anmälan om delegationsbeslut 
 

Anmäls: 
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 

nämnd inte själv får besluta härom. 

 

Chefsjuristens beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. 

 

Näringslivschefens beslut 2018-05-03 att ur anslaget för landsbygdsutveckling 

bevilja 95 370 kronor till Ödestugu Sockenråd för beläggningsarbete på väg. 

 

Chefen för kanslienhetens beslut: 

att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 

stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag 

 

att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons västra sida 2018-09-10 

t.o.m. 2018-09-22 med anledning av Huskvarna marknad.  

 

Ledningsutskottets protokoll  2018-04-09 § 30-33 

 

Personalutskottets protokoll  2018-04-11 § 27-36 

 

Upphandlingsutskottets protokoll  2018-04-10 § 12-17 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 123 

Kommunrevisionens granskning av upphandlingsprocessen 
Ks/2018:170   059 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av upphandlingsprocessen. 

Granskningen har dokumenterats i en rapport. I rapportens sammanfattning 

redovisas iakttagelser och rekommendationer. Revisorerna efterfrågar kom-

munstyrelsens syn på rapportens rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens skrivelse 2018-02-20 med tillhörande granskningsrapport 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-16 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-16 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Att godkänna stadskontorets yttrande med förslag på åtgärder utifrån 

revisionens rapport. 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens ytt-

rande över kommunrevisionens rapport. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-05-03 vari sammanfatt-

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

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens ytt-

rande över kommunrevisionens rapport. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen  

Upphandlingschefen 
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§ 124 

Ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten 
Ks/2018:214   003 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2017 började lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och på-

fyllningsbehållare att gälla. Lagstiftningen innebär bland annat att försäljare 

måste anmäla till kommunen att de säljer elektroniska cigaretter. Lagstiftning-

en innebär även att en 18-års åldersgräns införs för att köpa produkterna samt 

bestämmelser om hur förpackningarna får se ut. Kommunen är enligt lagstift-

ningen tillsynsmyndighet. Med anledning av den nya lagstiftningen finns nu 

behov av ändringar i reglementet. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-11-21 § 206 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslaget till ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i 

Jönköpings kommun, vilket innebär ett tillägg om att fullgöra kommu-

nens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnads-

behållare, antas. 

 Ändringen gäller från och med den 1 juni 2018. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslaget till ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i 

Jönköpings kommun, vilket innebär ett tillägg om att fullgöra kommu-

nens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnads-

behållare, antas. 

 Ändringen gäller från och med den 1 juni 2018. 
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§ 125 

Verksamhetsplan 2019-2021 med budget för Smålands Turism AB 
Ks/2018:204   040 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har fått förslag till verksamhetsplan 2019-2021 samt bud-

get 2019 för Smålands Turism AB för ägarsamråd. Förslaget innebär att ägar-

insatsen höjs med 2,9 % till totalt 11 320 tkr. För Jönköpings kommun, som 

äger 18 % av bolaget, innebär detta att ägarinsatsen ökar med knappt 60 tkr, 

från 1 980 tkr till 2 038 tkr. I stadskontorets yttrande föreslås bland annat att 

ägarinsatsen till Smålands Turism AB ska vara oförändrad 2019 jämfört med 

2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till verksamhetsplan 2019-2021 med budget för 2019 

Stadskontorets yttrande 2018-04-27 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-04-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Förslag till verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019 för Smålands 

Turism AB godkänns med de kompletteringar som redovisas i stads-

kontorets yttrande.  

 Ett ägartillskott till Smålands Turism AB för verksamhetsåret 2019 

uppgående till 1 980 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 

2019-2021. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kent Ly (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag till verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019 för Smålands 

Turism AB godkänns med de kompletteringar som redovisas i stads-

kontorets yttrande.  

 Ett ägartillskott till Smålands Turism AB för verksamhetsåret 2019 

uppgående till 1 980 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 

2019-2021. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Smålands Turism AB, Ekonomichefen 
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§ 126 

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 

för år 2017 
Ks/2018:213   042 

Sammanfattning 

Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bok-

slut samt revisionsberättelse för år 2017. Stiftelsens revisorer tillstyrker att re-

sultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stadskontoret har gjort en genomgång av 

handlingarna och föreslår att verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns samt 

att styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för verk-

samhetsåret 2017.   

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 

Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum, 2018-03-26 

Protokoll från styrelsen för Grenna Hembygdsförening 2018-03-26 

Stadskontorets yttrande 2018-05-02 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-05-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 

godkänns. 

 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2017 

års verksamhet.  

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträ-

deslokalen. I hans ställe tjänstgör Bert-Åke Näslund (M).  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 

godkänns. 

 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2017 

års verksamhet.  
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§ 127 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verk-

samheter för 2017 
Ks/2018:225   107 

Sammanfattning 

Kommunallagen innehåller regler som ger kommunstyrelsen en förstärkt upp-

siktsplikt över kommunala bolag, vilket innebär att årliga beslut ska tas om 

huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning 

och är kompetensenlig. 

 

Jönköpings kommun har organiserat sitt ägande och sin verksamhet i bolags-

form i en koncern med det helägda Jönköpings Rådhus AB som moderbolag. 

Koncernen omfattar samtliga hel- och majoritetsägda bolag.  

 

Föreliggande förslag innebär att kommunstyrelsen beslutar att Jönköpings 

Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av Jönköpings Rådhus AB, 

under 2017 har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda kom-

munala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-23 med tillhörande handlingar. 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan. 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-23 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Jönköpings Rådhus AB samt de bolag som helt eller delvis ägs av  

Jönköpings Rådhus AB, har under 2017 bedrivit sina verksamheter i 

enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jönköpings Rådhus AB samt de bolag som helt eller delvis ägs av  

Jönköpings Rådhus AB, har under 2017 bedrivit sina verksamheter i 

enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. 

 

 

Beslutet expedieras till: Jönköpings Rådhus, Chefsjuristen 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16  

11   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 128 

Justering av bolagsordning för vissa bolag inom Jönköpings Rådhus 

AB-koncernen 
Ks/2018:192   107 

Sammanfattning 

Stadskontoret föreslår justeringar av bolagsordningar för vissa bolag inom  

Jönköpings Rådhus AB-koncernen.  

 

Jönköping Energi AB har fullföljt kommunfullmäktiges beslut att ingå avtal 

om försäljningen av aktierna i Jönköping Energi Biogas AB (JEBIO). Enligt 

aktieöverlåtelseavtalet mellan Jönköping Energi AB och Hitachi Zosen Inova 

finns det en överenskommelse om nedsättning av aktiekapitalet i JEBIO till 

100 tkr. Sänkningen av aktiekapitalet kräver en ändring av bolagsordningen för 

JEBIO.  

 

Södra Munksjön Utvecklings AB har förvärvat bolaget Berghalla Fastighets 

AB, vars huvudsakliga tillgång är fastigheten Äreminnet 7. För att överens-

stämma med övriga bolag i Jönköpings Rådhus AB:s koncern föreslås justering 

ske av bolagets befintliga bolagsordning. Det gemensamma ägardirektivet för 

Jönköpings Rådhus AB-koncernen föreslås gälla också för Berghalla Fastighets 

AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-21 § 328 om justeringar i bolagsord-

ningar för vissa bolag inom koncernen som bl a innebar att bolagsstämman 

skulle utse styrelseledamöter i berörda dotterdotterbolag. Bolagsverket anser 

dock inte att dessa justeringar är giltiga då de anses strida mot nya kommunal-

lagen. Enligt KL 10 kap 3§ är det kommunfullmäktige som utser styrelsen i 

helägda kommunala bolag. Förslaget till kommunfullmäktige är att korrigera § 

8 i samtliga dotterdotterbolags bolagsordningar och att samtliga styrelseleda-

möter i dotterdotterbolagen väljs av kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-16 med tillhörande bilagor 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-16 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till bolagsordningar för Jönköping Energi Biogas AB,  

Jönköping Energinät AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Jönköpings  

kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB,  

Rosenlunds Fastighets AB, Övergången Fastighets AB, Överlappen 10 

AB, Berghalla Fastighets AB, Näringslivets Hus i Jönköping AB samt 

Jönköping Airport Fastighets AB fastställs. 
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 Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags extra bolags-

stämma. 

 Berghalla Fastighets AB omfattas av det för Jönköpings Rådhus AB-

koncernen fastställda gemensamma ägardirektivet och bekräftas på ex-

tra bolagsstämma. 

 Carl-Johan Korsås entledigas från sitt uppdrag i Jönköping Airport  

Fastighets AB.  

 Thomas Bergholm entledigas från sitt uppdrag i Rosenlunds Fastighets 

AB. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till bolagsordningar för Jönköping Energi Biogas AB,  

Jönköping Energinät AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Jönköpings  

kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB,  

Rosenlunds Fastighets AB, Övergången Fastighets AB, Överlappen 10 

AB, Berghalla Fastighets AB, Näringslivets Hus i Jönköping AB samt 

Jönköping Airport Fastighets AB fastställs. 

 Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags extra bolags-

stämma. 

 Berghalla Fastighets AB omfattas av det för Jönköpings Rådhus AB-

koncernen fastställda gemensamma ägardirektivet och bekräftas på ex-

tra bolagsstämma. 

 Carl-Johan Korsås entledigas från sitt uppdrag i Jönköping Airport  

Fastighets AB.  

 Thomas Bergholm entledigas från sitt uppdrag i Rosenlunds Fastighets 

AB. 
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§ 129 

Årsredovisningar och sammanställningar 2017 för stiftelser registre-

rade hos Länsstyrelsen 
Ks/2018:206   046 

Sammanfattning 

Stadskontoret överlämnar årsredovisningar och sammanställningar för de stif-

telser som är registrerade hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2017 för 

fastställande. 

 

Beslutsunderlag, årsredovisning/sammanställning för räkenskapsåret 

2017 samt revisionsberättelse  

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 

Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim 

Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond 

Sjöbergska Stiftelsen 

Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond 

Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden 

Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond 

Stiftelsen Bergströmska donationen 

Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond 

Stiftelsen 1876-års Brännvinsbolagsfond 

Stiftelsen Disp. B Hays fond till stadens nytta och försköning 

Stiftelsen B Hays understödsfond 

Stiftelsen Lagermanska fonden 

Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen 

Stiftelsen Carl och Sofie Lundströms fond 

Stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond 

Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation 

Stiftelsen Arwid Östbergs donationsfond 

Stiftelsen Jubileumsfond för handikappidrott 

Stiftelsen Lions Clubs stipendiefond 

Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns grundskola 

Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns gymnasieskola 

Stiftelsen Samfond för vård barn och ungdom 

Stiftelsen Donationen Idas skola 

Stiftelsen Alfred och Anna Dahlins fond 

Stiftelsen Huskvarna stads jubileumsfond 

Stiftelsen Huskvarna Skolbarnens understödsfond 

Stiftelsen Boije Hjertströms fond 

Stiftelsen Hjalmar Magnussons kommunala fond 

Stiftelsen Adlerbeths donation 

Stiftelsen Anders P Svenssons donation 

Stiftelsen Wilhelm och Åke Lagerholms stipendiefond 

Stiftelsen Carl och Anna Gullbrands studiegåva 

Stiftelsen Disponent Bernard Hays stipendiefond 
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Stiftelsen Alexander och Elida Lagermans stipendiefond 

Stiftelsen Hugo Axel Ekedahls stipendiefond 

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond 

Stiftelsen Månsarpsskolan 

Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänningsfond 

 

Upplösta stiftelser under 2017 som varit registrerade hos Länsstyrelsen 

Stiftelsen C Hägerströms fond 

Stiftelsen Janna Billmanssons premiefond 

Stiftelsen 100 års-minnets premiefond 

Stiftelsen Huskvarna Borstfabriks premiefond I 

Stiftelsen Rogberga Kyrkskolas fond 

Stiftelsen Julia och Bernhard Magnussons premiefond 

Stiftelsen Wirenska fonden 

Stiftelsen Doris Olssons minne 

Stiftelsen Bygg-Sjögrens stipendiefond av år 1961 

Stiftelsen Robert Johanssons stipendiefond 

Stiftelsen Huskvarna Borstfabriks premiefond II 

Stiftelsen Huskvarna Vapenfabriks premiefond 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2017 fastställs. 

 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sam-

manställningarna. 

 De upplösta stiftelserna ska avregistreras från Länsstyrelsens stiftelse-

register. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2017 fastställs. 

 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sam-

manställningarna. 

 De upplösta stiftelserna ska avregistreras från Länsstyrelsens stiftelse-

register. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen (via finansavd.) 

Finanschefen  
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§ 130 

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredo-

visningar för år 2017 
Ks/2018:207   107 

Sammanfattning 

Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kom-

muns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2017. Dessutom biläggs upp-

följning per 2017-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form av 

placering av 25,2 mnkr i fonder och aktier. 

 

Jönköpings kommun har under 2017 förvaltat 59 donationsstiftelser varav 23 

stiftelser har upplösts under året. Vid årets utgång förvaltar Jönköpings Kom-

mun 36 stiftelser. För de 8 stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning 

har bokslut upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. För övriga har 

gjorts en enklare ekonomisk sammanställning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-04 med bilaga avseende förvaltning av donationsme-

del 

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för 

år 2017 

Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2017-12-31 samt utdelning 

2017 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-04 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovis-

ningar för år 2017 fastställs. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovis-

ningar för år 2017 fastställs. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Finanschefen  
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§ 131 

Tillfälligt avsteg från finansföreskrifternas riktlinjer för riskhante-

ring gällande placering av medel 
Ks/2018:250   045 

Sammanfattning 

Stadskontoret föreslår ett tillfälligt undantag från gällande Finansföreskrifters 

riktlinjer för riskhantering. I nuvarande riktlinjer, som är antagna av kommun-

styrelsen 2016-11-09 gäller, för att begränsa motpartsrisken, att en motpart vid 

extern placering av medel tillåts ha en kreditvärdighet som lägst A  

(Standard&Poor´s). För att kunna placera kommunkoncernens överskottlikvidi-

tet under rådande marknadsläge med negativ ränta föreslår stadskontoret ett 

tillfälligt undantag där motparten vid extern placering tillåts ha en kreditvär-

dighet som lägst BBB (Standard&Poor´s).  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-18 med tillhörande bilaga. 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-18 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Avsteg från Finansföreskrifternas riktlinjer för riskhantering avseende 

motpartsrisken i enlighet med vad som framgår av stadskontorets tjäns-

teskrivelse medges fram till och med 2018-12-31. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avsteg från Finansföreskrifternas riktlinjer för riskhantering avseende 

motpartsrisken i enlighet med vad som framgår av stadskontorets tjäns-

teskrivelse medges fram till och med 2018-12-31. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Finanschefen  
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§ 132 

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2017 
Ks/2018:199   008 

Sammanfattning 

Årligen genomförs en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella 

arbete, i enlighet med den internationella strategin.  

 

År 2017 genomfördes många olika insatser och aktiviteter och dessa finns mer 

utförligt beskrivna i rapporten. Till stora delar initieras dessa insatser av den 

internationella strategen. Andra aktiviteter såsom utbyten, projekt och samar-

beten genomförs i den dagliga verksamheten på förvaltningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-19 med förslag till årsrapport i bilaga. 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-19 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Årsrapport för 2017 godkänns. 

 Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-04-24 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Årsrapporten över Jönköpings kommuns internationella arbete 2017 

godkänns. 

 Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Protokollsanteckning 

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

”Enligt rapporten är skolförvaltningens prioriteringar i det internationella arbe-

tet integration och kulturell mångfald. Vi Sverigedemokrater anser att det är 

rätt att prioritera integration högt, med det är fel att prioritera kulturell mång-

fald. För det första tror vi att mångkulturpolitiken är en av rötterna till de inter-

nationellt sett mycket dåliga integrationsresultaten i Sverige. Vi tror att det är 

ett misstag att fokusera på och bevara olikheter istället för att samla elever i en 

svensk gemenskap med svenska värden. Vi tror att önskemål om särbehandling 

kommer från föräldrarna och inte barnen. För det andra finns andra, stora pro-

blem inom skolan som måste prioriteras högre.  
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Vi vill byta samarbetsort från Tianjin till en ort i Indien. En ort i Indien skulle 

också representera en växande dynamisk marknad på liknande sätt som en ort i 

Kina. Fördelen är att Indien är en demokrati medan Kina är en diktatur. Vi an-

ser att vi bör samarbeta med demokratier.  

 

Vi delar inte de ambitioner om en ökad ambitionsnivå i det internationella ar-

betet som återfinns i rapportens rekommendationer, innan en redovisning av 

kostnader och nytta har gjorts. Nästa års redovisning måste nå fram till att re-

dovisa konkret nytta som har genererats. Vi stöder vidare rekommendation fem 

om redovisning av kostnader och intäkter förknippade med EU-projekt.”  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsrapporten över Jönköpings kommuns internationella arbete 2017 

godkänns. 

 Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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§ 133 

Utseende av dataskyddsombud 
Ks/2018:217   000 

Sammanfattning 

Det åvilar kommunen enligt Dataskyddsförordningen att utse ett dataskydds-

ombud från den 25 maj 2018. Genom införandet av Dataskyddsförordningen 

upphör uppdrag som personuppgiftsombud att gälla från den 25 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-19 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Juristen Johan Isaksson utses från den 25 maj 2018 till dataskyddsom-

bud för Jönköpings kommun.  

 Uppdrag som personuppgiftsombud upphör att gälla den 25 maj 2018.  

 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet anmäls till Datainspektionen.  

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Juristen Johan Isaksson utses från den 25 maj 2018 till dataskyddsom-

bud för Jönköpings kommun.  

 Uppdrag som personuppgiftsombud upphör att gälla den 25 maj 2018.  

 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet anmäls till Datainspektionen.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Datainspektionen 

Nämnderna 

J Isaksson 

T Björk 

U Freijd 
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§ 134 

Förteckning över ej avgjorda ärenden 
Ks/2018:186   009 

Sammanfattning 

Inom stadskontoret har det upprättats en förteckning över ej avgjorda ärende 

inkomna senast 2017-12-31. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets upprättade förteckning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäk-

tige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäk-

tige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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§ 135 

Redovisning av obesvarade motioner 
Ks/2018:185   009 

Sammanfattning 

Inom stadskontoret har det upprättats en förteckning över obesvarade motioner 

inkomna senast 2017-12-31. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets upprättade redovisning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäk-

tige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäk-

tige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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§ 136 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av 

kommunfullmäktige 
Ks/2018:184   009 

Sammanfattning 

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäkti-

ges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stads-

kontoret har upprättat en redovisning över obesvarade medborgarförslag som 

ska avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2017-12-31. Av 

redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att 

redovisa. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets upprättade redovisning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kom-

munfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfull-

mäktige. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kom-

munfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfull-

mäktige. 
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§ 137 

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd 
Ks/2018:182   009 

Sammanfattning 

Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 

nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats 

med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av 

medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets upprättade redovisning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd över-

lämnas till kommunfullmäktige enligt 2 a § i Allmänna bestämmelser 

för Jönköping kommuns nämnder. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd över-

lämnas till kommunfullmäktige enligt 2 a § i Allmänna bestämmelser 

för Jönköping kommuns nämnder. 
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§ 138 

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd 
Ks/2018:183   009 

Sammanfattning 

Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 

nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom 

ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har 

upprättat en redovisning av sådana medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets upprättade redovisning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-

lämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser 

för Jönköpings kommuns nämnder. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-

lämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser 

för Jönköpings kommuns nämnder. 
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§ 139 

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kom-

munfullmäktige 
Ks/2018:181   009 

Sammanfattning 

Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser upp-

drag från kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Nämndernas redovisningar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 

från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kän-

nedom. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 

från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kän-

nedom. 
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§ 140 

Medborgarförslag om att lägga ner kommundelsråden 
Ks/2018:177   000 

Sammanfattning 

Bengt Hamerslag föreslår genom ett medborgarförslag att kommundelsråden 

läggs ner. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kom-

munstyrelsen för besvarande. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2018-03-05 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-04-25 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

B Hamerslag 

Diariet 
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§ 141 

Yttrande över promemorian "Ny lag om koordineringsinsatser inom 

hälso- och sjukvården" (Ds 2018:5) 
Ks/2018:180   770 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-05-28 yttra sig över 

promemorian ”Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården 

(Ds 2018:5).  

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-02-20 

Socialnämndens beslut 2018-04-17 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämndens beslut 2018-04-18 § 50 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 promemorian ”Ny lag om ko-

ordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården” (Ds 2018:5)  

överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade 

förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”Ny lag om ko-

ordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården” (Ds 2018:5)  

överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade 

förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Sn 

Än 
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§ 142 

Barnbokslut 2017 
Ks/2018:128   710 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att 

årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad. Stadskontoret 

gavs i uppdrag av kommunstyrelsen att från och med 2013 upprätta barnbok-

slut enligt fastställd modell. I samband med behandling av barnbokslutet 2016 

beslutade kommunfullmäktige (2017-05-17 § 138) att uppdra till kommunsty-

relsen att utvärdera indikatorer, process och struktur för barnbokslutet.  

Stadskontoret har överlämnat Barnbokslut 2017. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av Jönköpings kommuns barnbokslut 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-22  

Barnbokslut 2017 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-22 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Barnbokslut för Jönköpings kommun år 2017 och dess förändringar 

godkänns och meddelas samtliga nämnder att beakta i kommande  

arbete. 

 Barnbokslut för Jönköpings kommun ska fortsättningsvis sammanstäl-

las årligen samt med en djupare analys var fjärde år. 

 Utifrån ny struktur av barnbokslutet bortse från tidigare uppdrag om 

tematiska fördjupningar inom ramen för barnbokslutet. 

 Uppdrag ges till berörda nämnder att tydliggöra mål för arbetet med 

barnets rättigheter i sina respektive verksamhetsplaner utifrån de  

nationella målen för arbetet med barnets rättigheter. 

 Uppdrag ges till berörda nämnder att utse kontaktperson i arbetet med 

barnrättsfrågor. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-02 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-05-04 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Barnbokslut för Jönköpings kommun år 2017 och dess förändringar 

godkänns och meddelas samtliga nämnder att beakta i kommande  

arbete. 

 Barnbokslut för Jönköpings kommun ska fortsättningsvis sammanstäl-

las årligen samt med en djupare analys var fjärde år. 

 Utifrån ny struktur av barnbokslutet bortse från tidigare uppdrag om 

tematiska fördjupningar inom ramen för barnbokslutet. 

 Uppdrag ges till berörda nämnder att tydliggöra mål för arbetet med 

barnets rättigheter i sina respektive verksamhetsplaner utifrån de  

nationella målen för arbetet med barnets rättigheter. 

 Uppdrag ges till berörda nämnder att utse kontaktperson i arbetet med 

barnrättsfrågor. 

 

Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet. 
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§ 143 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att eta-

blera ytterligare ett HVB-hem i egen regi 
Ks/2017:493   700 

Sammanfattning 

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

VIP 2018-2020, att ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att etablera ytterligare ett HVB-hem i egen regi. Utredningen ska redovisas till 

kommunfullmäktige i maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-04-17 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-02 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Socialnämndens redovisning godkänns. 

 Uppdrag ges till socialnämnden att inrätta ytterligare ett HVB i egen 

regi i enlighet med vad som framgår av socialnämndens tjänsteskri-

velse. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-05-04 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Yrkanden 

Staffan Eklöf (SD) yrkar följande tillägg: 

 Socialnämnden ges i uppdrag att utreda skälen till varför behovet av 

HVB-platser för barn och ungdomar med psykiska och sociala problem 

ökar så kraftigt i Jönköpings kommun.  

 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) 

yrkade tillägg.  

 

Ola Helt (f.d. M) yrkar att ärendet återremitteras till socialnämnden för en dju-

pare ekonomisk analys angående kostnaderna då nuvarande underlag visar att 

drift i egen regi beräknas bli dyrare än upphandlade platser.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid kom-

munstyrelsen, utan omröstning, beslutar att avgöra ärendet vid dagens sam-

manträde. 
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Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla de beredande kommunalrådens 

förslag. 

 

Slutligen beslutar kommunstyrelsen, utan omröstning, att avslå Staffan Eklöfs 

(SD) tilläggsyrkande.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Socialnämndens redovisning godkänns. 

 Uppdrag ges till socialnämnden att inrätta ytterligare ett HVB i egen 

regi i enlighet med vad som framgår av socialnämndens tjänsteskri-

velse. 

Reservationer 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

att avslå återremissyrkandet.  

 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.  
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§ 144 

Uppdrag att utveckla arbetet med Välfärdsindikatorer 
Ks/2016:481   700 

Sammanfattning 

Som ett led i integrationsarbetet i Jönköpings kommun har 20 indikatorer tagits 

fram som mått på välfärden i kommunens stads- och kommundelar. De indika-

torer som används behandlar bland annat bebyggelse- och befolkningssamman-

sättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt 

trygghet. Dessa har valts för att ge en så bred bild som möjligt av förhållandena 

i kommunens olika delar.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-20 

Välfärdsindikatorer för kommunens delområden, daterad mars 2018 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-20 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Välfärdsindikatorer för kommunens delområden godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens be-

slut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Välfärdsindikatorer för kommunens delområden godkänns och över-

lämnas till nämnderna som underlag i arbetet med verksamhets- och in-

vesteringsplan (VIP). 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-05-04 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Välfärdsindikatorer för kommunens delområden godkänns och över-

lämnas till nämnderna som underlag i arbetet med verksamhets- och in-

vesteringsplan (VIP). 
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§ 145 

Yttrande över remiss Träbyggnadsstrategi Jönköpings län 
Ks/2018:156   220 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2018-05-18 

yttra sig över remiss Träbyggnadsstrategi Jönköpings län. Förslaget har tagits 

fram inom ramen för länets Klimatråd av en arbetsgrupp med representanter 

från näringslivet, forsknings- och utbildningsområdet, fastighets- och försäk-

ringsbranschen samt offentlig sektor. Syftet med strategin är att lyfta fram, 

utveckla och öka träbyggandet av höga hus i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 

Remiss Sätt trä på kartan – Träbyggnadsstrategi för ett Plusenergi län daterad 

2018-02-15 

Stadbyggnadsnämndens beslut 2018-04-19 § 247 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Tekniska nämndens ordförandebeslut 2018-04-19 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Jönköpings kommun ställer sig bakom förslag till Träbyggnadsstrategi 

för ett Plusenergilän daterad 2018-02-15 med beaktande av synpunkter 

som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län över remiss Träbyggnads-

strategi lämnas enligt stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län över remiss Träbyggnads-

strategi lämnas enligt stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Länsstyrelsen, Stbn, Tn, Stabschefen 
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§ 146 

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession enligt mineralla-

gen (1991:45) för Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun 
Ks/2018:194   420 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att  

senast 2018-06-05 yttra sig över ansökan från Tasman Metals AB (Leading 

Edge Materials) om bearbetningskoncession enligt minerallagen för ett område 

nordost om Gränna benämnt Norra Kärr K nr 1. Kommunens yttrande ska avse 

tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken samt bedömning av den till ansökan 

bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Länsstyrelsen 2018-01-15 

Tekniska nämndens beslut 2018-04-10 § 75 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-04-19 § 249 med tillhörande  

handlingar 

Yttrande från kommundelsråd Gränna Visingsö 2018-04-23  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut2018-05-02 § 45 med tillhörande  

tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kom-

munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommu-

nalrådet Peter Jutterströms (M) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överläm-

nas stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-10 med tillhö-

rande bilaga innebärande att ansökan avstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Yrkanden 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag med viss re-

videring innebärande att sista stycket i det upprättade förslaget till kommunens 

yttrande ges följande lydelse: 

”Gruvdrift i Norra Kärr kan på olika sätt komma att påverka Jönköpings kom-

mun. Kommunen vill poängtera vikten av att den fortsatta hanteringen av frå-

gan i alla avseenden präglas av öppenhet och lyhördhet samt att information 

lämnas löpande och så tidigt som möjligt. Jönköpings kommun förutsätter att 
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frågeställningarna enligt ovan klargörs vid en prövning av miljötillstånd inför 

en eventuell brytning.” 

 

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

Forsbergs (S) förslag. 

 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter 

Jutterströms (M) upprättade förslag till kommunens yttrande med den ändring-

en att sista meningen i sista stycket stryks innebärande att stycket ges följande 

lydelse: 

”Gruvdrift i Norra Kärr kan på olika sätt komma att påverka Jönköpings kom-

mun. Kommunen vill poängtera vikten av att den fortsatta hanteringen av frå-

gan i alla avseenden präglas av öppenhet och lyhördhet samt att information 

lämnas löpande och så tidigt som möjligt.” 

 

Anna Mårtensson (L) instämmer i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

yrkande. 

 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 

Mona Forsbergs (S) förslag, nämligen följande: 

 Som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överläm-

nas stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-10 med tillhö-

rande bilaga innebärande att ansökan avstyrks. 

Reservationer 

Peter Jutterström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt reviderade 

förslag. 

 

Ledamöterna för (KD) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för kom-

munalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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§ 147 

Handelsutredning för Jönköpings kommun 
Ks/2018:220   009 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 264 att uppdra till stadsbygg-

nadsnämnden att i samverkan med företrädare för handeln göra en uppdatering 

av kommunens handelsstrategi, för att ge svar på om den gällande handelsstra-

tegin fortfarande är aktuell. Eftersom frågeställningarna var så många behövdes 

en ny handelsutredning tas fram.  

 

Handelsutredningen syftar till att skapa förutsättningar för Jönköping att ut-

vecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsplatser, samtidigt som en håll-

bar stadsutveckling ska uppnås. Utredningen ger en tydligare och mer aktuell 

bild av handelssituationen i Jönköpings kommun och kommer att ligga till 

grund för framtida beslut om etableringslokaliseringar.  

 

Vid sitt sammanträde 2018-03-05 § 185 beslutade stadsbyggnadsnämnden fö-

reslå kommunstyrelsen:  

  Handelsutredningen för Jönköpings kommun daterad 2017-12-02 an-

tas som det dokument som ska ligga till grund för framtida beslut om 

etableringslokaliseringar.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-15 § 155 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Handelsutredning för Jönköpings kommun 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige  

 Handelsutredningen för Jönköpings kommun daterad 2017-12-02 antas 

som det dokument som ska ligga till grund för framtida beslut om eta-

bleringslokaliseringar och ersätter den tidigare handelsstrategin (anta-

gen av kommunfullmäktige 2010-10-28 § 269).  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-05-11 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Protokollsanteckning 

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

”Det är bra att handelsfrågor föreslås styras till näringslivsavdelningen med 

utsedd personal och EN ansvarig i WSP:s förslag till ny Handelutredning. WSP 

skriver på sidan 64 att Ljungarums industriområde på ett naturligt sätt kan ta  
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hand om ökad volymhandel då området ligger strategiskt i regionen. Vi anser 

att Jönköping måste ha en beredskap för handelns utveckling på Ljungarum.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Handelsutredningen för Jönköpings kommun daterad 2017-12-02 antas 

som det dokument som ska ligga till grund för framtida beslut om eta-

bleringslokaliseringar och ersätter den tidigare handelsstrategin (anta-

gen av kommunfullmäktige 2010-10-28 § 269).  
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§ 148 

Anläggande av kabelpark vid Munksjön 
Ks/2018:240   530 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden begär ett tilläggsanslag i nämndens investerings-

budget uppgående till 500 tkr 2018 för uppförande av en kabelpark i  

Munksjön. Anläggningen är avsedd att användas för vattensporter vilka bedrivs 

i det aktuella området redan i dagsläget. Investeringen medför att vattensporter 

kan utövas utan dragbåt, vilket bedöms medföra nyttor i form av minskat buller 

i området samt att vattensporter blir mer tillgängliga för kommunens invånare. 

Investeringen uppgår till totalt 600-700 tkr. Smålands Idrottsförbund förutsätts 

medfinansiera investeringen med 100-200 tkr, innebärande en nettoutgift för 

kommunen uppgående till 500 tkr. Jönköpings Vattenskidklubb kommer att 

ansvara för drift och underhåll av anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden 

kommer att äga anläggningen, vilket medför tillkommande kapitalkostnader för 

nämnden uppgående till 57 tkr per år. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-04-19 § 76 med tillhörande tjänste-

skrivelse 

Stadskontorets yttrande 2018-05-09 

Kommunalrådsyttanden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-05-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Ett tilläggsanslag uppgående till 500 tkr ställs till kultur- och fritids-

nämndens förfogande för inköp och installation av en kabelpark i 

Munksjön. 

 Tilläggsanslaget finansieras genom ombudgetering av motsvarande  

medel från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med  

Jönköpings Vattenskidklubb innebärande att föreningen bär kostnaden 

för löpande drift och underhåll av anläggningen.  

 Tillkommande kapitalkostnader till följd av investeringen uppgående 

till cirka 57 tkr per år förutsätts rymmas inom kultur- och fritidsnämn-

dens befintliga budgetram.   

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ett tilläggsanslag uppgående till 500 tkr ställs till kultur- och fritids-

nämndens förfogande för inköp och installation av en kabelpark i 

Munksjön. 

 Tilläggsanslaget finansieras genom ombudgetering av motsvarande  

medel från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med  

Jönköpings Vattenskidklubb innebärande att föreningen bär kostnaden 

för löpande drift och underhåll av anläggningen.  

 Tillkommande kapitalkostnader till följd av investeringen uppgående 

till cirka 57 tkr per år förutsätts rymmas inom kultur- och fritidsnämn-

dens befintliga budgetram.   

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kfn 

Ekonomichefen 
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§ 149 

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18 § miljö-

tillsynsförordningen 
Ks/2018:228   490 

Sammanfattning 
Enligt 1 kap 18§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ till-

synsmyndighet överlåta till en kommunal nämnd utövandet av operativ tillsyn, 

efter ansökan från kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fram-

fört önskemål om att Jönköpings kommun tar över tillsyn för bl.a. täkter, vind-

kraft, avfall, förbränningsanläggningar, djurhållning, vattenskyddsområden, såg-

verk, bearbetning av trä och användning av lösningsmedel m.m. Det är rimligt att 

kommunen utövar tillsyn över verksamheter inom kommungränserna. Övertagan-

det innebär fler typer av tillsynsobjekt vilket bidrar till att erbjuda en intressant 

arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-04-12 § 35 med tillhörande 

handlingar 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-02 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om 

övertagande av tillsyn av följande branscher som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF): 

 Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF)  

 Sågning, hyvling och svarvning av trä branschkod (f.n. branschkod 

20.20)  

 Stål och metall (Gjuteri) (f.n. branschkod 27.50)  

 Ytbehandling som inte har tillståndsplikt A och/eller är IED-

verksamhet (f.n. branschkod 28.20)  

 Förbrukning av organiska lösningsmedel (f.n. branschkod 39.15, 

39.10-i) 

 Förbränning (f.n. branschkod 40.51)  

 Vindkraft (f.n. branschkod 40.90 och 40.95 med undantag för 0680-

81-035 Knohult vindpark vars verksamhetsområde som går över 

kommungräns)  

 Avfall (f.n. branschkod 90.50 och 90.70).  

 Djurhållning som inte är IED (för närvarande branschkod 1.11)  

 Krematorium (f.n. branschkod 93.20)  

 Vattenskyddsområden  



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-16  

41   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 Jönköpings kommun ansöker om att ta över tillsyn av förorenade områ-

den, där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet 

med beteckningen B i Miljöprövningsförordningen för de branscher 

som listas ovan. 

 Jönköpings kommun ansöker om övertagande av tillsyn av vatten-

skyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 Jönköpings kommun ansöker om ett nytt överlåtelsebeslut som ersätter 

tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgifter daterat den 28 januari 

2010 § 16 (KF). 

 Jönköpings kommun ansöker om att överlåtelser ska gälla från den  

1 januari 2019. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om 

övertagande av tillsyn av följande branscher som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF): 

 Täkter (för närvarande branschkod 10.10 och 10.20 i MPF)  

 Sågning, hyvling och svarvning av trä branschkod (f.n. branschkod 

20.20)  

 Stål och metall (Gjuteri) (f.n. branschkod 27.50)  

 Ytbehandling som inte har tillståndsplikt A och/eller är IED-

verksamhet (f.n. branschkod 28.20)  

 Förbrukning av organiska lösningsmedel (f.n. branschkod 39.15, 

39.10-i) 

  Förbränning (f.n. branschkod 40.51)  

 Vindkraft (f.n. branschkod 40.90 och 40.95 med undantag för 0680-

81-035 Knohult vindpark vars verksamhetsområde som går över 

kommungräns)  

 Avfall (f.n. branschkod 90.50 och 90.70).  

 Djurhållning som inte är IED (för närvarande branschkod 1.11)  

 Krematorium (f.n. branschkod 93.20)  

 Vattenskyddsområden  

 Jönköpings kommun ansöker om att ta över tillsyn av förorenade områ-

den, där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet 

med beteckningen B i Miljöprövningsförordningen för de branscher 

som listas ovan. 

 Jönköpings kommun ansöker om övertagande av tillsyn av vatten-

skyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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 Jönköpings kommun ansöker om ett nytt överlåtelsebeslut som ersätter 

tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgifter daterat den 28 januari 

2010 § 16 (KF). 

 Jönköpings kommun ansöker om att överlåtelser ska gälla från den  

1 januari 2019. 
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§ 150 

Medborgarförslag om flaggstång i Braheparken i Gränna 
Ks/2017:269   339 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 145 att till tekniska nämnden för 

beslut överlämna ett medborgarförslag om flaggstång i Braheparken i Gränna. 

Tekniska nämnden har meddelat att nämnden inte är beslutsinstans i frågan. 

Mot bakgrund av detta åvilar det kommunstyrelsen att överlämna ärendet till 

berörd nämnd vilken är stadsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet 2017-06-19 

Tekniska nämndens beslut 2018-03-13 § 60 med tillhörande handlingar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget om flaggstång i Braheparken i Gränna överlämnas 

till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget om flaggstång i Braheparken i Gränna överlämnas 

till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tn 

Stbn  
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§ 151 

Val av ledamot och 1:e vice ordförande i upphandlingsutskottet 

Sammanfattning 

Ola Helt (f.d. M) har i skrivelse 2018-05-15 hemställt om entledigande från 

uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens upp-

handlingsutskott. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ola Helt (f.d. M) beviljas begärt entledigande. 

 

På förslag av kommunalrådet Peter Jutterström (M) beslutar kommunstyrelsen 

följande: 

 Till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens upp-

handlingsutskott utses Kent Ly (M). 

 

 

Beslutet expedieras till: 

O Helt 

K Ly 

Upphandlingsutskottet 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 152 

Val av ersättare i välfärdsutskottet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslöt 2018-03-22 att bevilja Christoffer Gullberg (M) 

entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrel-

sen har därmed att förrätta val av ny ersättare till kommunstyrelsens välfärdsut-

skott.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-16 

Kommunstyrelsens beslut 

På förslag av kommunalrådet Peter Jutterström (M) beslutar kommunstyrelsen 

följande: 

 Till ny ersättare i kommunstyrelsens välfärdsutskott utses Inger Grund 

(M).   

 

 

Beslutet expedieras till: 

I Grund 

Välfärdsutskottet 

Löneservice 

U Freijd 

 

 

 

 

 


