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Plats och tid

Rådsalen ,Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.30

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)

Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Andreas Sturesson (KD)
Ilan De Basso (S)

Övriga närvarande

Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Dan Mattsson (S)
Lena Sumedrea (C)
Ingvar Åkerberg (L)
Margareta Sylvan (MP)
Jerry Hansson (V)
Hanns Boris (KD)
Carl Cunningham (KD)
Joakim Dahlström (M) till 11.25
Kamran Sairafi (M)
Roland Hagström (SD)
Elisabeth Lundqvist (SD)

Johan Fritz, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Lars-Åke Svensson, chefsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Selma Hadzalic, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Ilan De Basso (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Paragraf 9-17

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Ann-Marie Nilsson
Justerande

Ilan De Basso
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-16

Datum för anslags uppsättande

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign
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§9

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar chefsjurist
Lars-Åke Svensson om sammanträdesteknik.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.10.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Meddelanden
Anmäls:
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2018-12-05 § 1-10.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar angående
förslag till verksamhets- och investeringsplan 2018-09-25, 2018-10-03,
2018-10-09, 2018-10-17, 2018-11-06 samt 2018-11-08.
Minnesanteckningar från överläggning med kommundelsrådens presidier m.fl.
2018-11-27.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors protokoll 2018-12-05 § 1-10.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:64 ”Budgetförutsättningar för
åren 2018-2022.”
Ledningsutskottets protokoll

2018-12-17 § 77-78

Välfärdsutskottets protokoll

2018-11-21 § 25-29

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2018-11-22 § 39-46

Lekeryd

2018-11-28 § 30-38

Månsarp-Taberg

2018-12-10 § 27-35

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-16

§ 11

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Lagermanska fonden och Bernard Hays understödsfond.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet
bevilja Studieförbundet Bilda 20 000 kronor för teaterföreställningen
”I Glömskans Land”.
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 östra sida 2019-04-30
t.o.m. 2019-05-26 med anledning av Jönköpings marknad
att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons östra sida 2019-06-10
t.o.m. 2019-06-30 med anledning av Internationella matmarknaden
att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons västra sida 2019-09-01
t.o.m. 2019-09-15 med anledning av Höstmarknad
att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons östra sida 2019-11-04
t.o.m. 2019-12-01 med anledning av Julskyltning
att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons östra sida 2019-12-02
t.o.m. 2019-12-26 med anledning av Julhälsning
att bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2019-09-02
t.o.m. 2019-09-13 med anledning av Klimatveckan 2019.
Ledningsutskottets protokoll 2018-12-17 § 77-78.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Avskrivning av utlämnade ränte- och amorteringsfria lån avseende
uppförande av lokaler för ungdomsverksamhet
Ks/2018:458 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 1971 normer för bidrag till uppförande av lokaler
för ungdomsverksamhet. Reglerna innebar att lån utlämnades i form av ett räntefritt amorteringslån med en amorteringstid om högst 20 år kombinerat med
ett ränte- och amorteringsfritt lån. Av reglerna framgår att då amorteringslånet
är färdigamorterat ”skall den räntefria stående delen av lånet anses tillfullo
infriad”. I kommunens balansräkning kvarstår sju stycken bidrag enligt dessa
regler utgivna under åren 1957 t o m 1981. Ett av lånen är tillfullo infriat och
resterande sex lån kan anses preskriberade.
Stadskontoret menar att, mot bakgrund av hur lånen är utformade och att förfallodatum saknas, man på goda grunder kan anta att avsikten aldrig har varit
att lånen skall återbetalas. För den som söker anläggningsbidrag idag enligt
gällande regler hanteras dessa frågor av kultur- och fritidsnämnden och inte via
kommunstyrelsen.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att utlämnade lån om totalt 950 390
kronor skrivs av i kommunens balansräkning i samband med 2018 års bokslut
samt att pantbrev återlämnas till respektive organisation.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Utlämnade lån avseende uppförande av lokaler för ungdomsverksamhet
om 950 390 kronor enligt förteckning avskrivs.
 Avskrivningen, 950 390 kronor, regleras i 2018 års bokslut.
 Pantbreven återlämnas till respektive organisation.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-16

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Kommunstyrelsens beslut
 Utlämnade lån avseende uppförande av lokaler för ungdomsverksamhet
om 950 390 kronor enligt förteckning avskrivs.
 Avskrivningen, 950 390 kronor, regleras i 2018 års bokslut.
 Pantbreven återlämnas till respektive organisation.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Ks/2018:479 003
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslag till mindre revideringar av
nämndens reglemente.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-12-17 föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa föreslagna revideringar.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-17 § 146 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till reviderat reglemente för
nämnden fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till reviderat reglemente för
nämnden fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Revidering av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
reglemente
Ks/2018:480 003
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnar förslag till vissa revideringar
av det reglemente som gäller för nämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträde
2018-12-17 föreslagit kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna
revideringarna.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-12-17 § 137 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reviderat reglemente
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reviderat
reglemente för nämnden fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reviderat
reglemente för nämnden fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Ekonomirapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2018:462 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-12-03 § 88 överlämnat Ekonomirapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB:s beslut 2018-12-03 § 88 med tillhörande
rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ekonomirapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Kommunstyrelsens beslut
 Ekonomirapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Finansrapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2018:463 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2018-12-03 § 89 överlämnat Finansrapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB:s beslut 2018-12-03 § 89 med tillhörande
rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Finansrapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Kommunstyrelsens beslut
 Finansrapport nr 3 år 2018 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2019-2040
Ks/2017:163 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet för Jönköpings kommun finns från och med 2009 sammanställt i dokumentet Program för hållbar utveckling – miljö. Programmet uppdateras årligen och 2018 års revideringar har remitterats under tiden april-juni.
Förslag till Program för hållbar utveckling – miljö har därefter omarbetats med
hänsyn till inkomna synpunkter, se tillhörande antagandehandling.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2019-2040,
antagandehandling daterad 2018-11-12
Samrådsredogörelse daterad 2018-11-12 inklusive inkomna yttranden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2019-2040 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-12-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2019-2040 antas.
 Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt återkomma med en
redovisning om möjligheten att införa miljözoner.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-01-03, reviderat
2019-01-16, med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2019-2040 antas med följande ändringar:
 Den första punkten under Visioner Boende och stadsutveckling
(stycke 1.2.1 samt 3.2) ändras genom att texten ”och där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafik i en väl utbyggd
och hållbar infrastruktur” ändras till: och där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i samklang med biltrafik i en väl utbyggd och
hållbar infrastruktur”.
Justerandes sign
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 Direktiven för utredningen av lämpliga åtgärder och styrmedel för att
minska andelen biltrafik i stadsmiljön ändras genom att fördelar/nackdelar även ska belysas för grön våg, smarta trafikljussystem
samt borttagagande av en del avsmalningar, bussklackar och liknande. Förslaget om att undersöka möjligheten till miljözoner stryks.
 Uppdelningen på kvinnor och män tas bort i de fall det förekommer i
programmets målformuleringar.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-16
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M)
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
David Gerson (L)
x
Mats Weidman (MP)
x
Thordis Samuelsson (V)
x
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Peter Jutterström (M)
x
Bert-Åke Näslund (M)
x
Kristian Aronsson (SD)
x
Jan-Ove Lipponen (SD)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
8
7
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktiges beslut
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2019-2040 antas.
 Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt återkomma med en
redovisning om möjligheten att införa miljözoner.
Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Justerandes sign
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