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§ 113

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens dom 2017-04-27 att lämna Tolust Holding ETT
AB tillstånd för stabiliserande åtgärder och en flytande park i Munksjön.
Äldrenämndens beslut 2017-03-22 § 29 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:13 ”Kommunal fastighetsavgift,
prognos 2018”.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:14 ”Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2017”
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:18 ”Budgetförutsättningar för
åren 2017-2020”
Ledningsutskottets protokoll

2017-04-24 § 38-39

Personalutskottets protokoll

2017-04-11 § 35-43

Välfärdsutskottets protokoll

2017-03-29 § 7-13

Protokoll från kommundelråd Huskvarna

2016-09-06 § 71-79

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 114

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut att låta miljö- och hälsoskyddsnämnden nyttja resultatfonden till aktiviteter av tillfällig karaktär.
Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja
KFUM 32 000 kr för projektet Mötesplats – Ungdomens hus.
Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2017-04-30 t.o.m. 2017-05-07 under förutsättning att HV71 herrar vinner
SM-guld
att bevilja ansökan om flaggning utmed Hamnkanalen 2017-04-30 t.o.m.
2017-05-05 med fyra HV71-flaggor och resterande svenska flaggor under förutsättning att HV71 herrar vinner SM-guld
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2017-04-24 § 38-39

Personalutskottets protokoll

2017-04-11 § 35-43

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign
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§ 115

Yttrande över departementspromemorian "Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet" (Ds 2017:7)
Ks/2017:164 530
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” (Ds 2017:7). Aktörer
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar har idag påtagliga och ökande
behov av ett tillförlitligt och säkert system för mobil datakommunikation. Det
gäller såväl i det vardagliga arbetet som för kommunikation, samverkan och
ledning i krisberedskap och för hantering av olyckor och mer omfattande händelser i hela hotskalan. Det nuvarande samhällsnätet för Rakelsystemet avser
främst talkommunikation och har alltför begränsad kapacitet för mobil dataöverföring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas med ett
modernare system som kan hantera även realtidsöverföring av data och rörliga
bilder.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2017-03-15
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-04-21 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-04-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-21 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande över ”Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet” (Ds 2017:7).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Yttrande över departementspromemorian ”Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet” (DS 2017:7) överlämnas till Justitiedepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över departementspromemorian ”Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet” (DS 2017:7) överlämnas till Justitiedepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt
upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Rtj

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Ks/2017:215 111
Sammanfattning
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför
kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen.
Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den
geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att
antalet mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta
valkretsmandat och 9 utjämningsmandat).
Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar.
Beslutsunderlag
Region Jönköpings läns remiss 2017-04-10
Valnämndens beslut 2017-04-02 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Vn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Hälsostrategi – utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i
Jönköpings kommun
Ks/2016:418 020
Sammanfattning
Personalavdelningen har, utifrån personalutskottets handlingsprogram,
”Attraktiv arbetsgivare 2015-2018”, utarbetet ett förslag till hälsostrategi för
Jönköpings kommun. Hälsostrategin ska bidra till att nå målet med att, genom
ett hälsofrämjande förhållningssätt, bevara och utveckla hållbara arbetsförhållanden som bidrar till friska medarbetare och minskad sjukfrånvaro hos
Jönköpings kommuns medarbetare. Samtliga nämnder har beretts tillfälle att
yttra sig över ärendet. Nämnderna tillstyrker hälsostrategin i sin helhet.
Beslutsunderlag
Hälsostrategi – Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i Jönköpings
kommun.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-09 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-02-09 § 150 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-16 § 103 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-20 § 26 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2017-02-20 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 23 med tillhörande
handlingar
Socialnämndens beslut 2017-02-21 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2017-02-21 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunsamverkan 2017-03-30 § 38
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-03-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Hälsostrategi – utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i
Jönköpings kommun fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-04-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Hälsostrategi – utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i
Jönköpings kommun fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Program för rökfri arbetstid i Jönköpings kommun
Ks/2017:124 026
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till Program för rökfri arbetstid i Jönköpings
kommun utifrån intentionerna i kommunprogrammet och personalutskottets
handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-07
Program för rökfri arbetstid i Jönköpings kommun, 2017-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Program för rökfri arbetstid i Jönköpings kommun antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) och Carin Berggren för M-gruppen yrkar avslag på
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Programmet är alltför långtgående. Det går bortom det naturliga hänsynstagande som är knutet till ett förbud mot ett rökbeteende som ger upphov till
passiv rökning. De anställda tvingas begränsa sin frihet även i sådant som inte
påverkar andra människor negativt. Genom programmet kräver kommunen
som arbetsgivare absolut åtlydnad och begränsar individens frihet. Sverigedemokraterna vill istället bara förbjuda rökbeteenden som ger upphov till
passiv rökning och rökning på lekplatser och skolgårdar eftersom det kan locka
barn att börja röka.
Det är viktigt att se att lönearbete handlar om ett avtal att utföra ett visst arbete
under vissa förutsättningar som krävs för utförandet av uppgifterna. Lönearbete
ska inte handla om att man som anställd ska anpassa sig till arbetsgivarens preferenser eller nycker.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit
detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förslaget.
Nej-röst för avslag på förslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Helén Krogell (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
11
4
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Program för rökfri arbetstid i Jönköpings kommun antas.
Reservation
M-gruppen och Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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§ 119

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamheter för 2016
Ks/2017:201 107
Sammanfattning
Sedan 2013 finns regler i kommunallagen (KL) som ger kommunstyrelsen en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag, vilket innebär att årliga beslut
ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning och är kompetensenlig.
Jönköpings kommun har organiserat sitt ägande och sin verksamhet i bolagsform i en koncern med det helägda Jönköpings Rådhus AB som moderbolag.
Koncernen omfattar samtliga hel- och majoritetsägda bolag.
Föreliggande förslag innebär att kommunstyrelsen ska besluta att Jönköpings
Rådhus AB, samt de bolag som helt eller delvis ägs av Jönköpings Rådhus AB,
under 2016 har bedrivit sina verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-04 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Jönköpings Rådhus AB samt de bolag som helt eller delvis ägs av
Jönköpings Rådhus AB, har under 2016 bedrivit sina verksamheter i
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet 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 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings Rådhus AB samt de bolag som helt eller delvis ägs av
Jönköpings Rådhus AB, har under 2016 bedrivit sina verksamheter i
enlighet med det fastställda kommunala ändamålet inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Kanslichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Revidering av Föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av
Jönköpings kommuns donationsstiftelser
Ks/2016:475 046
Sammanfattning
Gällande föreskrifterna för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings
kommuns donationsstiftelser fastställdes av kommunfullmäktige 2001-11-29
§ 285. Sedan dess har en viss uppdatering gjorts senast 2007. Då föreskrifterna
inte genomgått någon uppdatering och revidering på många år har nu en omarbetning skett.
Stadskontorets förslag innebär att föreskrifterna har förändrats främst gällande
etiska hänsyn och miljöhänsyn samt ett förtydligande om hur stor andel av
direktavkastningen som ska delas ut.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Upprättat förslag till föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av
Jönköpings kommuns donationsstiftelser fastställs.
 Föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns
donationsstiftelser antagna av kommunfullmäktige 2001-11-29 § 285
upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Upprättat förslag till föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av
Jönköpings kommuns donationsstiftelser fastställs.
 Föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kommuns
donationsstiftelser antagna av kommunfullmäktige 2001-11-29 § 285
upphävs.
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§ 121

Årsredovisningar och sammanställningar 2016 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2017:206 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar och sammanställningar för de
stiftelser som är registrerade hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2016 för
fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-11
Stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen, årsredovisning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Månsarpsskolan, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim, årsredovisning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen 1876-års Brännvinsbolagsfond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Disp. B Hays fond till stadens nytta och försköning, sammanställning
för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Justerandes sign
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Stiftelsen Carl och Sofie Lundströms fond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Arwid Östbergs donationsfond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Jubileumsfond för handikappidrott, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Lions Clubs stipendiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns grundskola, sammanställning
för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns gymnasieskola, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Samfond för barn och ungdom, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Robert Johanssons stipendiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen C Hägerströms fond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Janna Billmanssons premiefond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Donationen Idas skola, sammanställning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Alfred och Anna Dahlins fond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen 100 års minnets premiefond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Huskvarna Borstfabriks premiefond I, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Huskvarna Borstfabriks premiefond II, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Huskvarna stads jubileumsfond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Huskvarna Vapenfabriks premiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Huskvarna Skolbarnens understödsfond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Yrkesskolans premiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Boije Hjertströms fond, sammanställning för räkenskapsåret 2016
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Hjalmar Magnussons kommunala fond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Wirenska fonden, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Rogberga Kyrkskolas fond, sammanställning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
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Stiftelsen Julia och Bernhard Magnussons premiefond, sammanställning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Doris Olssons minne, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Wilhelm och Åke Lagerholms stipendiefond, sammanställning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Carl och Anna Gullbrands studiegåva, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Disponent Bernard Hays stipendiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Alexander och Elida Lagermans stipendiefond, sammanställning för
räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Hugo Axel Ekedahls stipendiefond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bygg-Sjögrens stipendiefond av år 1961, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond, sammanställning för räkenskapsåret 2016 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänningsfond, årsredovisning för räkenskapsåret
2016 samt revisionsberättelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2016 fastställs.
 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och
sammanställningarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2016 fastställs.
 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och
sammanställningarna.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland
Finanschefen
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§ 122

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2016
Ks/2017:202 107
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2016. Dessutom bilägges
uppföljning per 2016-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form
av placering av 24,8 mnkr i fonder och aktier.
Jönköpings kommun har under 2016 förvaltat 61 donationsstiftelser, varav 6 så
kallade ”samfonder”. 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
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-10 med bilaga avseende förvaltning av
donationsmedel
Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för
år 2016
Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2016-12-31 samt utdelning
2016
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2016 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2016 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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§ 123

Förvärv av aktier i Inera AB
Ks/2017:181 049
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Frågan om ändrat ägande och ändrad
verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Förändringen skulle innebära att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Den 7 oktober 2016 beslutade styrelsen för SKL att godkänna att
SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 erbjuds nu landets kommuner att köpa
fem aktier för sammanlagt 42 500 kronor och bli delägare på samma villkor
som landsting och regioner.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings missiv 2017-03-24 med tillhörande
bilagor
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 med förslag till kommunstyrelsen:
Förslag till kommunfullmäktige
 Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Köpet
finansieras genom kommunens rörelsekapital.
 Godkänna redovisade aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv samt
aktieöverlåtelseavtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
bifogat anslutningsavtal.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun förvärvar av SKL AB fem (5) aktier i Inera AB
för en köpeskilling av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtaravtalet. Köpet finansieras genom kommunens rörelsekapital.
 Redovisat aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, aktieöverlåtelseavtal samt att Jönköpings kommun inträder som part i aktieägaravtalet
genom bifogat anslutningsavtal godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun förvärvar av SKL AB fem (5) aktier i Inera AB för en
köpeskilling av 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtaravtalet. Köpet
finansieras genom kommunens rörelsekapital.
– Redovisat aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, aktieöverlåtelseavtal
samt att Jönköpings kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom
bifogat anslutningsavtal godkänns.
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§ 124

Inrättande av en kommunal kvalitetsutmärkelse i syfte att stimulera
och uppmuntra till kvalitetsutveckling och som ett led i kommunens
arbete med att lyfta fram goda förebilder
Ks/2012:558 149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 § 309, i samband med behandlingen av förslag till verksamhets- och investeringsplan, om uppdrag till kommunstyrelsen att inrätta en kommunal kvalitetsutmärkelse i syfte att stimulera
och uppmuntra till kvalitetsutveckling och som ett led i kommunens arbete
med att lyfta fram goda exempel. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till
kvalitetsutmärkelse, vilket föreslås antas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsen inför en kvalitetsutmärkelse i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen inför en kvalitetsutmärkelse i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-06-07.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören för handläggning
Förvaltningscheferna
Utredningschefen
Ekonomichefen
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§ 125

Jönköpings teater och Jönköpings konserthus
Ks/2017:129 800
Sammanfattning
Ledningsutskottet beslutade 2015-10-05 § 83 att ge stadskontoret i uppdrag att
utreda olika möjligheter beträffande lokal- och verksamhetsansvar för konserthuset och Jönköpings teater. Stadskontoret föreslår att Destination Jönköping
AB även fortsättningsvis ska inneha verksamhetsansvar för både Jönköpings
teater och konserthuset. Gällande hyresavtal för Jönköpings teater föreslår
stadskontoret att Destination Jönköping AB övertar detta från kultur- och
fritidsförvaltningen. För konserthuset föreslås inga förändringar gällande avtalsparter, dock bör ett nytt avtal upprättas för att tydligöra roller och ansvarsfördelning mellan Elmia AB och Destination Jönköping AB.
Beslutsunderlag
Utredning – Lokal- och verksamhetsansvar för Jönköpings teater och
Jönköpings konserthus, daterad december 2016
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-15 § 61 om återremiss
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-05-12 § 84 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Destination Jönköping AB övertar lokalansvaret för Jönköpings teater.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta hyresavtal med
Destination Jönköping AB för Jönköpings teater.
 Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att upprätta nytt hyresavtal
mellan Elmia AB och Destination Jönköping AB för konserthuset.
 Kultur- och fritidsnämndens budgetsanslag för teatern om 836 000 kr
kvarstår hos nämnden för att användas som riktade satsningar i syfte att
skapa ett större kulturutbud på Jönköpings teater.
 Destination Jönköping AB uppmanas att ta fram nya avtal för
föreningarna Teateri och Kommunalskratt.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-05-15 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga ombudgeteringar till följd av organisationsförändringen.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-16 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Destination Jönköping AB övertar lokalansvaret för Jönköpings teater.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta hyresavtal med
Destination Jönköping AB för Jönköpings teater.
 Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att upprätta nytt hyresavtal
mellan Elmia AB och Destination Jönköping AB för konserthuset.
 Kultur- och fritidsnämndens budgetsanslag för teatern om 836 000 kr
kvarstår hos nämnden för att användas som riktade satsningar i syfte att
skapa ett större kulturutbud på Jönköpings teater.
 Destination Jönköping AB uppmanas att ta fram nya avtal för
föreningarna Teateri och Kommunalskratt.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga ombudgeteringar till följd av organisationsförändringen.
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§ 126

Utvärdering av befintliga riktlinjer och regelverk för utlandsresor
Ks/2014:174 002
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-18 § 418 att uppdra till stadskontoret att
utvärdera befintliga riktlinjer och regelverk för utlandsresor. Stadskontoret har
genomfört en översyn av befintliga riktlinjer och regelverk och redovisar i
tjänsteskrivelse sina förslag till kompletteringar och revideringar. Förslagen har
inarbetats i bilaga 1: Förslag till reviderade riktlinjer för resor utanför Norden.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06
Bilaga 1: Förslag till reviderade riktlinjer för resor utanför Norden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till revidering av ”Riktlinjer för resor utanför
Norden” godkänns.
 Stadskontoret ges i uppdrag att publicera reviderad version av dokumentet ”Riktlinjer för resor utanför Norden” på kommunens intranät.
 Uppdrag till stadskontoret 2013-12-18 § 18 att utvärdera befintliga riktlinjer och regelverk för utlandsresor godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets förslag till revidering av ”Riktlinjer för resor utanför
Norden” godkänns med den ändringen att anvisningen vid riktlinjernas
punkt 1 ges följande lydelse: ”Resorna syftar till att marknadsföra
Jönköping och/eller sprida information om verksamheter i kommunen i
olika sammanhang. Beslut om medverkan i denna typ av arrangemang
fattas efter samråd med kommunstyrelsens ledningsutskott”.
 Stadskontoret ges i uppdrag att publicera reviderad version av dokumentet ”Riktlinjer för resor utanför Norden” på kommunens intranät.
 Uppdraget till stadskontoret 2013-12-18 § 18 att utvärdera befintliga
riktlinjer och regelverk för utlandsresor godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets förslag till revidering av ”Riktlinjer för resor utanför
Norden” godkänns med den ändringen att anvisningen vid riktlinjernas
punkt 1 ges följande lydelse: ”Resorna syftar till att marknadsföra
Jönköping och/eller sprida information om verksamheter i kommunen i
olika sammanhang. Beslut om medverkan i denna typ av arrangemang
fattas efter samråd med kommunstyrelsens ledningsutskott”.
 Stadskontoret ges i uppdrag att publicera reviderad version av dokumentet ”Riktlinjer för resor utanför Norden” på kommunens intranät.
 Uppdraget till stadskontoret 2013-12-18 § 18 att utvärdera befintliga
riktlinjer och regelverk för utlandsresor godkänns.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Lu
Stadsdirektören
T Olofsson
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§ 127

Verksamhetsplan 2018-2020 med budget för Smålands Turism AB
Ks/2017:193 040
Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått förslag till verksamhetsplan 2018-2020 samt
budget 2018 för Smålands Turism AB för samråd. I verksamhetsplanen föreslås att den internationella marknadsföringen av regionen utökas. För att
möjliggöra en utökad internationell marknadsföring föreslås att totalt ägartillskott till bolaget utökas 2018 med 1 mnkr till totalt 11 mnkr. Jönköpings kommun äger 18 % av aktiekapitalet i bolaget och för kommunen innebär detta att
ägartillskottet utökas från 1 800 tkr till 1 980 tkr. Stadskontoret har inhämtat
synpunkter på verksamhetsplanen från Destination Jönköping AB. Stadskontoret föreslår att förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018
för Smålands Turism AB godkänns med de kompletteringar som redovisas i
stadskontorets yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetplan 2018-2020 med budget 2018 för Smålands Turism
Stadskontorets yttrande 2017-04-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-04-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018 för Smålands
Turism AB godkänns med de kompletteringar som redovisas i stadskontorets yttrande.
 Utökat ägartillskott med 180 tkr, innebärande att Jönköpings kommuns
ägartillskott uppgår till 1 980 tkr från och med 2018, inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2018 för Smålands
Turism AB godkänns med de kompletteringar som redovisas i stadskontorets yttrande.
 Utökat ägartillskott med 180 tkr, innebärande att Jönköpings kommuns
ägartillskott uppgår till 1 980 tkr från och med 2018, inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.
Beslutet expedieras till: Smålands Turism AB, Destination Jönköping AB
Ekonomichefen
Justerandes sign
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§ 128

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2017:161 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2016-12-31.
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 kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17

§ 129

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2017:160 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner inkomna senast 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2017:159 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2016-12-31. 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:
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2017:158 009
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:
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i
Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns
att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i
Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns
att redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2017:157 009
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 överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17

§ 133

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige
Ks/2017:156 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 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
kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.

Justerandes sign
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§ 134

Yttrande över delbetänkandet "För en god och jämlik hälsa - En
utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" (SOU 2017:4)
Ks/2017:147 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2017-05-23 yttra sig över delbetänkandet ”För en god och jämlik hälsa – En
utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket” (SOU 2017:4). Delbetänkandets förslag syftar till att utveckla ramverket för folkhälsopolitiken med ett
tydligare fokus på en god och jämlik hälsa. I delbetänkandet föreslås ett nytt
övergripande folkhälsopolitiskt mål, nya prioriterade målområden samt strategier för att driva det folkhälsopolitiska arbetet framåt. Vidare föreslås ett ökat
ägarskap och samordning för berörda aktörer samt att Folkhälsomyndighetens
roll föreslås tydliggöras och förstärkas.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2017-02-23
Socialnämndens beslut 2017-04-18 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2017-04-19 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-04-20 § 70 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till yttrande överlämnas till Socialdepartementet
som kommunens yttrande över delbetänkandet ”För en god och jämlik
hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket”
(SOU 2017:4).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”För en god och
jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket”
(SOU 2017:4) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet ”För en god och
jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket”
(SOU 2017:4) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än
Kfn
Utredningschefen

Justerandes sign
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§ 135

Yttrande över ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Ks/2017:132 619
Sammanfattning
VFG Utbildning AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid VFGJönköping fr.o.m. läsåret 2018/2019. Enligt ansökan kommer skolan att
erbjuda 168 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2020. Etableringen avser
fordons- och transporprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2017-05-18.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2017-02-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-04-20 § 55 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från VFG Utbildning AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av
Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Som yttrande över ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes sign
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Helén Krogell (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att anordnaren av en utbildning ska kunna garantera att behovet av
praktik och lärlingsutbildning kan tillgodoses där det ingår i utbildningen.”
Kommunstyrelsens beslut
 Som yttrande över ansökan från VFG Utbildning AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
Reservation
M-, KD-, C- och L-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes sign
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§ 136

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun
Ks/2017:137 619
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren
Business School Jönköping fr.o.m. läsåret 2018/2019. Enligt ansökan kommer
skolan att erbjuda 354 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2020. Etableringen avser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt hotelloch turismprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2017-05-18.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2017-02-24
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-04-20 § 56 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av
Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådsyttrande Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-05 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
– Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Helén Krogell (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att anordnaren av en utbildning ska kunna garantera att behovet av
praktik och lärlingsutbildning kan tillgodoses där det ingår i utbildningen.”
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av
Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Skolinspektionen, Uan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun
Ks/2017:135 619
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping fr.o.m. läsåret 2018/2019. Enligt ansökan kommer skolan
att erbjuda 162 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2020. Etableringen avser barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handelsoch administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2017-05-18.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2017-02-22
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-04-20 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av
Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Helén Krogell (KD)
x
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att anordnaren av en utbildning ska kunna garantera att behovet av
praktik och lärlingsutbildning kan tillgodoses där det ingår i utbildningen.”
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av
Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
Justerandes sign
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§ 138

Barnbokslut 2016
Ks/2016:473 710
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 barnbokslut enligt fastställd modell. I barnbokslutet redovisas utvecklingen för ett antal
indikatorer som ska beskriva hur det är att vara barn i Jönköping samt utgöra
underlag för kommunens arbete med barnkonventionen.
Stadskontoret har överlämnat ”Barnbokslut för Jönköpings kommun 2016”.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-18
Barnbokslut för Jönköpings kommun 2016 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barnbokslut för Jönköpings kommun 2016 och dess utvecklingsområden godkänns och meddelas samtliga nämnder att beakta i
kommande arbete.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera indikatorer, process
och struktur för barnbokslutet.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillsammans med barn och unga
och i samverkan med berörda nämnder utreda metoder och forum för
att sprida kunskap till barn och unga själva om barnkonventionens
innehåll.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillsammans med barn och unga
och i samverkan med berörda nämnder utreda förutsättningar och ge
förslag för att möjliggöra samtliga barn och ungas rätt till inflytande
inom för; grund; och gymnasieskolan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barnbokslut för Jönköpings kommun 2016 och dess utvecklingsområden godkänns och meddelas samtliga nämnder att beakta i
kommande arbete.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Justerandes sign
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 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera indikatorer, process
och struktur för barnbokslutet.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillsammans med barn och unga
och i samverkan med berörda nämnder utreda metoder och forum för
att sprida kunskap till barn och unga själva om barnkonventionens
innehåll.
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetmarknadsnämnden att arbeta vidare med frågor kring barns och
ungas inflytande i skolan.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
 Uppdrag ges till samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) att
besluta om tänkbara utvecklingsområden.
 Uppdrag ges till stadskontret att utvärdera indikatorer, process och
struktur för barnbokslutet.
 Uppdrag ges till stadskontoret att tillsammans med barn och unga och i
samverkan med berörda nämnder utreda metoder och forum för att
sprida kunskap till barn och unga själva om barnkonventionens
innehåll.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Trots tidigare påpekande har HBTQ-frågorna inte lyfts i Barnbokslutet.”
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
 Uppdrag ges till samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) att
besluta om tänkbara utvecklingsområden.
 Uppdrag ges till stadskontret att utvärdera indikatorer, process och
struktur för barnbokslutet.
 Uppdrag ges till stadskontoret att tillsammans med barn och unga och i
samverkan med berörda nämnder utreda metoder och forum för att
sprida kunskap till barn och unga själva om barnkonventionens
innehåll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barnbokslut för Jönköpings kommun 2016 och dess utvecklingsområden godkänns och meddelas samtliga nämnder att beakta i
kommande arbete.

Justerandes sign
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 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera indikatorer, process
och struktur för barnbokslutet.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillsammans med barn och unga
och i samverkan med berörda nämnder utreda metoder och forum för
att sprida kunskap till barn och unga själva om barnkonventionens
innehåll.
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetmarknadsnämnden att arbeta vidare med frågor kring barns och
ungas inflytande i skolan.

Justerandes sign
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§ 139

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings
län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa, samt Handlingsplan för länsövergripande
samverkan kring barn och unga
Ks/2017:111 624
Sammanfattning
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, har översänt ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region
Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” samt
”Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga”. Kommunerna i Jönköpings län föreslås ställa sig bakom överenskommelsen och
handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Region Jönköpings läns missiv 2017-02-02 med Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län kring barns och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa
Region Jönköpings läns missiv 2017-02-02 med Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-18 § 49 med tillhörande
handlingar
Socialnämndens beslut 2017-04-18 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-04-20 § 59 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun antar ”Överenskommelse om samverkan mellan
kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” samt medföljande handlingsplan 2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-09 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings kommun antar ”Överenskommelse om samverkan mellan
kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa” samt medföljande handlingsplan 2017.
Justerandes sign
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§ 140

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2017:170 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
2016 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som
medlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets
styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
2017-03-10
Revisionsberättelse 2017-03-17
Stadskontorets yttrande 2017-04-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-04-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-05-04 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Justerandes sign
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§ 141

Marköverlåtelseavtal avseende försäljning och uppförande av bland
annat hotell inom del av fastigheten Väster 1:16 i Jönköpings
kommun
Ks/2017:200 210
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal avseende
del av fastigheten Väster 1:16 belägen på Tändsticksområdet. Avtalet är upprättat mellan kommunen och Skanska Mark- och Exploatering Bygg AB.
Avtalet innebär att kommunen överlåter mark till exploatören för att den ska
etablera en hotellbyggnad samt parkering i området. Planerad byggnation av ett
hotell och parkering följer vad som regleras i detaljplan för området. Köpeskillingen för den mark som exploatören förvärvar uppgår till 15 mnkr. Fastighetens marknadsvärde har bestämts med beaktande av fastighetens skick samt
exploatörens åtaganden avseende sanering och arkeologi m.m. Avtalet mellan
kommunen och Skanska är förknippat med en rad villkor för att det ska vara
giltigt.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2017-04-18 § 86 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till marköverlåtelseavtal 2017-03-31
Stadskontorets yttrande 2017-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till marköverlåtelseavtal avseende försäljning och uppförande
av hotell och parkeringsanläggning inom del av fastigheten Väster 1:16
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till marköverlåtelseavtal avseende försäljning och uppförande
av hotell och parkeringsanläggning inom del av fastigheten Väster 1:16
godkänns.
Det antecknas att Margareta Sylvan (MP) och Staffan Eklöf (SD) inte deltar i
beslutet.
Justerandes sign
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§ 142

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan fastställd som
Stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping,
Liljeholmen, Jönköpings kommun
Ks/2017:221 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett ändringsförslag av stadsplanen för
fastigheten Fågeln 13 som nu är tillgängligt för granskning. Syftet med ändringen av "stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping" är att
öka möjligheten att bebygga fastigheten fågeln 13 med bostäder och nedgrävt
garage. Kommunstyrelen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2017-05-02 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan fastställd som Stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan fastställd som Stadsplan för kvarteret Fågeln å Östra stadsdelen i Jönköping, Liljeholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 143

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för Källängen 1 m.fl.
i Huskvarna, Jönköpings kommun
Ks/2017:225 212
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Källängen 1
m.fl., Jönköpings kommun som nu finns tillgängligt för granskning. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan, lager och kontor. Detaljplanen syftar även till att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser och att öka möjligheten till att utnyttja fastigheterna.
Kommunstyrelen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2017-04-19 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan för Källängen 1 m.fl. i Huskvarna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan för Källängen 1 m.fl. i Huskvarna, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 144

Yttrande över förslag till ändring av detaljplanen Önskemålet 7 m.fl.
på Råslätt, Jönköpings kommun
Ks/2017:226 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Önskemålet 7
m.fl., Jönköpings kommun, som nu finns tillgängligt för granskning. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt vårdcentrum samt
bostäder. I den nu gällande detaljplanen är området planlagt för garage- och
bensinstationsändamål. Kommunstyrelen ges möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2017-04-28 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan Önskemålet 7 m.fl. på Råslätt, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2017-05-09 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan Önskemålet 7 m.fl. på Råslätt, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 145

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun,
kvartal 1 år 2017
Ks/2017:229 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för kvartal 1 år 2017 tillsammans med redovisning över antalet lediga
lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-04-18 § 107 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2017 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2017 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 146

Ansökan om att anordna European Championships 2022
Ks/2017:234 140
Sammanfattning
Jönköping tillsammans med Göteborg har i en urvalsprocess nominerats som
en av tre kandidater till att få möjlighet att lämna in en ansökan om att få bli
värdar för European Championships 2022. Riksidrottsförbundet och berörda
svenska specialidrottsförbund är engagerade i processen, vilket är en förutsättning för att evenemanget ska kunna genomföras i Sverige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen ställer sig positiv till processen för att ta fram en
ansökan om att få arrangera European Championships 2022.
– Destination Jönköping AB beviljas medel uppgående till maximalt 3
mnkr för analys av ansökningsunderlag samt för ansökan om att få
arrangera European Championships 2022.
– Tillkommande kostnad 2017 för kommunstyrelsen finansieras genom
ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens oförutsedda resursmedel.
– Om arbetet leder till en färdig ansökan ska den godkännas i kommunfullmäktige.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen ställer sig positiv till processen för att ta fram en
ansökan om att få arrangera European Championships 2022.
– Destination Jönköping AB beviljas medel uppgående till maximalt 3
mnkr för analys av ansökningsunderlag samt för ansökan om att få
arrangera European Championships 2022.
– Tillkommande kostnad 2017 för kommunstyrelsen finansieras genom
ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens oförutsedda resursmedel.
– Om arbetet leder till en färdig ansökan ska den godkännas i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till: Destination Jönköping AB, Utredningschefen,
Ekonomichefen
Justerandes sign
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§ 147

Begäran om att bli adjungerad till ledningsutskottet
Staffan Eklöf (SD) begär att en SD-representant blir adjungerad till ledningsutskottets sammanträde om ett möte genomförs med den anonyme intressent
som anmält intresse i ärendet som rör investering i ny fotbollsarena vid
Jordbron.
Ordföranden meddelar att begäran tas upp i ledningsutskottet.
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