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§ 286 

Informationsärenden 
 

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Lena  

Pettersson och Erika Bäcklund från socialförvaltningen om projekt att avveckla 

delade turer i äldreomsorgen.  

 

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-

neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 

klockan 11.00.  
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§ 287 

Meddelanden 

Anmäls: 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2018-09-26 § 1-10.  

Följande handlingar biläggs: 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:37 ”Budgetförutsättningar för 

åren 2018-2021.”  

 

Personalutskottets protokoll 2018-09-19 § 76-89 

 

Kommundelsrådens protokoll: 

Norra Mo   2018-06-04 § 1-8 

 

Skärstad-Ölmstad  2018-10-01 § 34-42 

Kommunstyrelsens beslut 

– Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 288 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja 

ABF Arbetarnas Bildningsförbund i Jönköpings län 8 400 kronor till projekt 

för utbildning i styrelseutveckling för etniska föreningar.  

 

Stadsarkivariens beslut om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller 

ringa betydelse. 

 

Personalutskottets protokoll 2018-09-19 § 76-89. 

Kommunstyrelsens beslut 

– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 289 

Byggnation av nya mässlokaler på Elmia-området 
Ks/2018:404   210 

 

Sammanfattning 

Elmia AB och Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB har gemensamt 

arbetat fram ett underlag till en fastighetsutvecklingsplan, där det bl a ingår att 

genomföra investerings- och underhållsåtgärder för att vidareutveckla den fas-

tighet som Elmia förhyr och därigenom möta upp såväl framtida som nuva-

rande krav från branscher och besökare. Jönköpings kommuns Fastighets- 

utveckling AB, som ägare till fastigheten, anhåller nu om att investera i enlig-

het med utvecklingsplanen i en utställningshall om 10 000 m², tillagningskök, 

nya mässtråk samt nya förråd norr om hall D (Tipshallen). Investeringen  

beräknas uppgå till ca 480 mnkr. Byggstarten planeras till 2019 och beräknas 

tas i drift under hösten 2021. Ett tilläggsavtal motsvarande en årlig hyres- 

höjning om 23 mnkr tecknas mellan fastighetsbolaget och Elmia. 

 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med bilagor 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s anhållan om att ge-

nomföra nybyggnation av nya mässlokaler inom Elmiaområdet enligt 

förslag tillstyrks. 

 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-10-22 i vilket stads-

kontorets förslag sammanfattningsvis tillstyrks.  

 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-25 vari sammanfatt-

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

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Yrkanden 

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

att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för att komplettera med 

tydligare underlag vad det gäller de angivna intäkterna. 

 

Alf Gustafsson (S) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
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Protokollsanteckning 

Ola Helt (f.d M) med instämmande av Anne-Marie Grennhag (f.d. M) låter till 

protokollet anteckna följande: 

”Det anses från fastighetsbolaget viktigt att det tecknas ett ”långt” hyresavtal 

med Elmia. 10 år à 23 mnkr = 230 mnkr. Detta på en investering från fastig-

hetsbolagets sida med 480 mnkr. 

Det kan inte anses försvarbart för en fastighetsaktör att investera åt en hyres-

gäst då det inte finns ekonomisk täckning på att få tillbaka investeringen. Det 

ska finnas en balans mellan parterna där investeringens storlek ges en möjlig-

het att återbetalas och med tillhörande krav på avkastning på kapitalet. Detta 

saknas helt i nuvarande upplägg. 

Det framgår inte i nuläget vilken intäkt Elmia erhåller från den nya restauratö-

ren. Det går inte att utläsa om del av den totala investeringen som avser kök 

och restaurang står i paritet med tecknat hyresavtal med den externa partnern. 

Vi kan således inte utläsa om investeringen ’har täckning’ för om/utbyggnad av 

restaurangverksamheten. 

De uppskattade intäktsökningarna anges, med optimistiska men diffusa orda-

lag. Det saknas mått på hur stor den ’platsbrist’ till vissa mässor är vilket inne-

bär att det inte finns underlag eller beräkningar på hur mycket intäkterna kan 

ökas med större mässytor. Vidare ska ’mässportföljen vidareutvecklas’, intäk-

terna ska ökas tillsammans med Elmias restauratör samt så ska nya  

mässor/event utvecklas men det framgår inte på vilket sätt eller hur sannolikt 

detta är att lyckas med. Jönköpings Kommuns förtroendevalda i kommunfull-

mäktige förväntas fatta ett beslut på en investering à 480 mnkr och detta på 

bristfälliga underlag.” 

 

Omröstning 

Kommunstyrelsen upptar först återremissyrkandet till avgörande. Ordföranden 

ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respek-

tive om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Helén Krogell (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Andreas Persson (S) x   

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

Magnus Rydh (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Kristian Aronsson (SD) x   

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat avgöra 

ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen beslutar därefter att bifalla de beredande kommunalrådens 

förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

̶ Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s anhållan om att ge-

nomföra nybyggnation av nya mässlokaler inom Elmiaområdet enligt 

förslag tillstyrks. 

 

Reservation 

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

att avslå återremissyrkandet. 
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§ 290 

Bildande av nytt bostadsbolag 
Ks/2018:403   107 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 §158 att godkänna förslaget från 

parlamentariska kommittén att bilda ett nytt bostadsbolag bestående av AB 

Bankerydshem, AB Grännahus, AB Norrahammars Kommunala Bostäder 

(NKBo), Bottnaryds Bostads AB (Bottnaryd) samt Visingsöbostäder AB.  

 

Stadskontoret lämnar ett förslag innebärande att ett nytt bolag (Bolaget) bildas 

som sedan förvärvar aktierna i de fem bostadsbolagen Bankerydshem, Bottna-

ryd, Grännahus, NKBo samt Visingsöbostäder från Jönköpings Rådhus AB. 

Bolagets namn föreslås vara Junehem AB.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

̶ Bildandet av nytt bostadsbolag enligt förslag godkänns. 

̶ Förslag till bolagsordning godkänns. 

̶ Aktiekapitalet i bolaget fastställs till 50 000 000 kronor. 

̶ Bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 164 fast-

ställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-

koncernen. 

̶ Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgär-

der för att bilda och organisera bolaget. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-10-22 vari stadskon-

torets förslag sammanfattningsvis tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-25 vari sammanfatt-

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

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

̶ Bildandet av nytt bostadsbolag enligt förslag godkänns. 

̶ Förslag till bolagsordning godkänns. 

̶ Aktiekapitalet i bolaget fastställs till 50 000 000 kronor. 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-07  

11   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

̶ Bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 164 fast-

ställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-

koncernen. 

̶ Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgär-

der för att bilda och organisera bolaget. 
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§ 291 

Förslag till taxa för avfallsverksamheten 2019 i Jönköpings kommun 
Ks/2018:402   406 

Sammanfattning 

June Avfall och Miljö AB har uppdraget att ta fram förslag till avfallstaxor för 

hushållen i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Med den justering av 

taxorna som gjordes inför 2018 beräknas den preliminära budgeten för June 

Avfall och Miljö AB uppvisa ett nollresultat även för 2019. Förslaget innebär 

att det inte kommer ske någon justering av vare sig de fasta eller rörliga  

taxorna inför 2019. Taxeförslaget redovisas i särskild bilaga. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag June Avfall och Miljö AB 2018-09-12 § 38d) 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 

Taxa för June Avfall & Miljö AB Jönköpings, Habo, Mullsjö kommuner 2019 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

̶ Taxan för avfallsverksamheten 2019 fastställs enligt June Avfall och 

Miljö AB:s förslag 2018-09-12 § 38d). Taxan gäller från och med 

2019-01-01. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

̶ Taxan för avfallsverksamheten 2019 fastställs enligt June Avfall och 

Miljö AB:s förslag 2018-09-12 § 38d). Taxan gäller från och med 

2019-01-01. 
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§ 292 

Utveckling av modeller för att beräkna framtida resursbehov för 

underhåll av kommunala vägar, parker, grönytor och lekplatser 
Ks/2016:443   301 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2016-10-27 § 285 kommunstyrelsen i uppdrag att i 

samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden utveckla mo-

deller för beräkning av framtida underhåll. Stadskontoret lämnar i ärendet för-

slag till en modell avseende budgetering av kostnader för drift och underhåll av 

kommunala vägar, parker, grönytor och lekplatser. Förslaget är framtaget i 

samverkan med berörda funktioner inom stadsbyggnadskontoret och tekniska 

kontoret. Berörda nämnder ställer sig bakom den föreslagna modellen för att 

hantera kostnader för drift och underhåll. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-11 med tillhörande bilaga 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14 § 312 med tillhörande handlingar 

Tekniska nämndens beslut 2018-06-19 § 134 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-11 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

̶ Stadskontorets förslag till modell för hantering av kostnader för drift 

och underhåll avseende gator, parker, grönytor och lekplatser godkänns. 

̶ Modellen börjar tillämpas i kommunens ekonomiska planering för 

verksamhetsåret 2019 och framåt.  

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Stadskontorets förslag till modell för hantering av kostnader för drift 

och underhåll avseende gator, parker, grönytor och lekplatser godkänns. 

̶ Modellen börjar tillämpas i kommunens ekonomiska planering för 

verksamhetsåret 2019 och framåt.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tn 

Stbn 

Ekonomichefen 
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§ 293 

Delårsrapport januari-augusti 2018 avseende Jönköpings Rådhus 

AB 
Ks/2018:399   040 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus har med protokoll 2018-10-08 § 69 överläm-

nat delårsrapport för perioden januari-augusti 2018. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-010-08-§ 69 med 

tillhörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

̶ Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 över-

lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

På förslag av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) beslutar kommunstyrel-

sen följande: 

̶ Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för komplettering 

med korrekt beslutsunderlag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A1 
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§ 294 

Ekonomirapport 2 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2018:400   049 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-10-08 § 70 över-

lämnat Ekonomirapport nr 2 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-10-08 § 70 med till-

hörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

̶ Ekonomirapport nr 2 för år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Ekonomirapport nr 2 för år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 

Finanschefen 
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§ 295 

Finansrapport 2 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB 
Ks/2018:401   049 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-10-08 § 71 över-

lämnat finansrapport nr 2 för år 2018 för Jönköpings Rådhus AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-10-08 § 71 med till-

hörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

̶ Finansrapport nr 2 för år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Finansrapport nr 2 för år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med 

godkännande till handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB  

Finanschefen 
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§ 296 

Internationell strategi för Jönköpings kommun 
Ks/2018:372   000 

Sammanfattning 

Stadskontoret lämnar förslag till ny internationell strategi för Jönköpings 

kommun som ersätter den tidigare planen för Jönköpings kommuns inter- 

nationella arbete från 2007. Tidigare policy rörande sister city/vänorter har 

inarbetats i förslaget. Den nya strategin omfattar syfte och mål med det inter-

nationella arbetet, fokusområden, former för samarbete, avtal och samarbeten 

samt ansvarsfördelning. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Internationell strategi för Jönköpings kommun 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-26 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

̶ Internationell strategi för Jönköpings kommun antas. 

̶ Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 377 om plan för Jönköpings 

kommuns internationella arbete upphör att gälla. 

̶ Kommunfullmäktiges beslut 1993-01-18 § 334 om policy angående  

sister city/vänorter upphör att gälla. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-10-22 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-25 vari sammanfatt-

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

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

̶ Internationell strategi för Jönköpings kommun antas. 

̶ Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 377 om plan för Jönköpings 

kommuns internationella arbete upphör att gälla. 

̶ Kommunfullmäktiges beslut 1993-01-18 § 334 om policy angående  

sister city/vänorter upphör att gälla. 
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§ 297 

Ansökan om permutation för John och Gerda Rendahls stipendie-

fond 
Ks/2018:410   046 

Sammanfattning 

Stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond bildades 1923 då Gerda 

Rendahl i ett gåvobrev skänkte återstoden av sin kvarlåtenskap till Jönköpings 

stad att förvalta. Stiftelsen är avsedd att ”genom sin avkastning bereda stipen-

dier åt obemedlade ungdomar för underlättande av fortsatta studier”. Till följd 

av samhällsutvecklingen kan medlen idag inte användas ändamålsenligt då 

några av de berörda skolorna inte längre finns kvar, vilket också medfört att 

vissa funktioner i direktionen inte heller finns kvar. Stadskontoret föreslår att 

hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av stiftelsen för att få använda 

medlen som stipendier till elever på Jönköpings kommuns gymnasieskolor och 

till elever i åk 8 och 9 på Jönköpings kommuns högstadieskolor och att belop-

pen ändras till summor förenliga med tiden.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-19 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

̶ Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammar-

kollegiet gällande stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond. 

̶ Stadskontoret ges i uppdrag att hos Länsstyrelsen i Östergötland ansöka 

om borttagning av direktionen gällande stiftelsen John och Gerda  

Rendahls stipendiefond. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammar-

kollegiet gällande stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond. 

̶ Stadskontoret ges i uppdrag att hos Länsstyrelsen i Östergötland ansöka 

om borttagning av direktionen gällande stiftelsen John och Gerda  

Rendahls stipendiefond. 

 

 

Beslutet expedieras till: Finanschefen 
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§ 298 

Redovisning av obesvarade motioner 
Ks/2018:381   009 

Sammanfattning 

Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner in-

komna senast 2018-06-30. 

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 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäk-

tige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
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§ 299 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av 

kommunfullmäktige 
Ks/2018:382   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 redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska 

avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2018-06-30. Av re-

dovisningen framgår att några sådana 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 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kom-

munfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfull-

mäktige. 
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§ 300 

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd 
Ks/2018:383   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 redovisning av sådana medborgarförslag. Av redovisningen framgår 

att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa. 

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 2018-11-07 

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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§ 301 

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd 
Ks/2018:384   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 upprättande redovisning 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

̶ Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överläm-

nas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för 

Jönköpings kommuns nämnder. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överläm-

nas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för 

Jönköpings kommuns nämnder. 
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§ 302 

Yttrande över betänkandet "Ett ordnat mottagande - gemensamt 

ansvar för snabb etablering eller återvändande" samt den komplet-

terande promemorian "Ett socialt hållbart eget boende för asylsö-

kande" 
Ks/2018:256   799 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ett ord-

nat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” 

(SOU 2018:22) samt den kompletterande promemorian ”Ett socialt hållbart 

eget boende för asylsökande”. Remissvaren avseende både Mottagandeutred-

ningens betänkande och den kompletterande promemorian ska ha kommit in 

till Arbetsmarknadsdepartementet senast 2018-11-15. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknadsdepartementets remiss 2018-05-09 

Justitiedepartementets remiss 2018-09-03 

Socialnämndens beslut 2018-08-21 § 154 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-08-28 § 88 med tillhörande hand-

lingar 

Socialnämndens beslut 2018-10-16 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets yttrande 2018-10-23 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

̶ Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över betänkandet ”Ett ord-

nat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvän-

dande” (SOU 2018:22) samt den kompletterande promemorian ”Ett  

socialt hållbart eget boende för asylsökande” överlämnas enligt kom-

munalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

enligt kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

̶ Yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet över betänkandet ”Ett ord-

nat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvän-

dande” (SOU 2018:22) samt den kompletterande promemorian ”Ett  

socialt hållbart eget boende för asylsökande” överlämnas enligt kom-

munalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) upprättade förslag.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Bun 

Sn 
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§ 303 

Förslag till Verksamhetsplan 2019 med budget för 2019-2021 för 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Ks/2018:405   040 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har arbetat fram ett förslag till 

verksamhetsplan för 2019 med budget för perioden 2019-2021. Förslaget har 

sänts ut för samråd till förbundets medlemmar i enlighet med lag (2003:1210) 

om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förslaget till 

verksamhetsplan och budget innebär att kommunens medlemsavgift höjs med 

122 tkr 2019 till totalt 1 348 tkr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-10-10 med 

förslag till verksamhetsplan med budget 

Skrivelse från Region Jönköpings län med synpunkter avseende utveckling i 

samordningsförbunden i Jönköpings län 2017-02-20 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjort Attefalls (KD) reviderade yttrande 2018-11-06 

med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

̶ Följande synpunkter lämnas angående förslag till Verksamhetsplan 

2019 med budget 2019-2021 för Samordningsförbundet Södra Vätter-

bygden: 

 Samordningsförbundets förslag till verksamhetsplan med budget 

måste lämnas i god tid till parterna för samråd, senast i augusti 

månad. 

 Samordningsförbundets finansiering ska kunna vara långsiktig. 

Det innebär att projekt kan vara under flera år och att verksam-

het också kan drivas som ordinarie samverkansverksamhet om 

ägarna så anser. 

̶ Samråd i frågan om budget 2019-2021 slutförs av kommunens repre-

sentant i samband med styrelsens sammanträde 2018-11-18. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar, med instämmande av kom- 

munalrådet Ilan De Basso (S), att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunal-

rådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

̶ Följande synpunkter lämnas angående förslag till Verksamhetsplan 

2019 med budget 2019-2021 för Samordningsförbundet Södra Vätter-

bygden: 

 Samordningsförbundets förslag till verksamhetsplan med budget 

måste lämnas i god tid till parterna för samråd, senast i augusti 

månad. 

 Samordningsförbundets finansiering ska kunna vara långsiktig. 

Det innebär att projekt kan vara under flera år och att verksam-

het också kan drivas som ordinarie samverkansverksamhet om 

ägarna så anser. 

̶ Samråd i frågan om budget 2019-2021 slutförs av kommunens repre-

sentant i samband med styrelsens sammanträde 2018-11-18. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet 
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§ 304 

Redovisning av uppdrag att se över chefernas villkor med avseende 

på arbetsuppgifter, tillgång till administrativt stöd och antalet un-

derställda medarbetare 
Ks/2017:497   029 

Sammanfattning 

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

VIP 2018-2020, att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över  

chefernas villkor med avseende på arbetsuppgifter, tillgång till administrativt 

stöd och antalet underställda medarbetare. Uppdraget ska redovisas till  

kommunfullmäktige i november 2018. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-23 § 117 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-10-25 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

̶ Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att arbeta vidare enligt 

föreslagen inriktning. 

̶ Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns. 

Oppositionsrådet förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-11-05 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag tillstyrks.   

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 

enligt kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

̶ Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att arbeta vidare enligt 

föreslagen inriktning. 

̶ Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns. 
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§ 305 

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 

m.fl. etapp 1, Skeppsbron, Jönköping 
Ks/2018:422   214 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-10-24 överlämnat ett förslag 

till ändring av detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl., etapp 1 Skeppsbron,  

Jönköpings kommun. Syftet med ändringen är att anpassa bestämmelse om 

utrymning och fasad/takmaterial till de förhållanden som kommer råda vid tid-

punkten för kommande bygglovsärenden längs Kämpevägen och Jordbrovägen 

avseende transporter med farligt gods. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-10-24 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

̶ Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ändring av detaljplan för  

Örlogsmannen 5 m.fl., etapp 1 Skeppsbron, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-07 

Kommunstyrelsens beslut 

̶ Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ändring av detaljplan för  

Örlogsmannen 5 m.fl., etapp 1 Skeppsbron, Jönköpings kommun. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stbn 

 

 

 

 

 

 


