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§ 30
Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Johan Fritz om förslag till regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län. Vid
informationen närvarar utredningschef Andreas Zeidlitz och utredare David
Jansson.
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om preliminärt bokslutsresultat
för 2018.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Verksamhetsrapport 2018 för Fairtrade City Jönköping.
Ledningsutskottets protokoll 2019-01-14 § 1-3
Personalutskottets protokoll 2019-01-09 § 1
Upphandlingsutskottets protokoll 2019-01-15 § 1-2
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att godkänna utlandsresa till Nederländerna för
personal vid Näringslivsavdelningen.
Utredningschefens beslut:
att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja KFF Ung Fritid 25 000
kronor för programverksamhet under 2019
att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja Pingstförsamlingen i
Jönköping 10 000 kronor för verksamhet under våren 2019.
Chefen för kanslienhetens beslut att bevilja flaggning vid Rådhuset och
Hamnkanalen samt Esplanaden och Mjölkafållan i Huskvarna 2019-05-24
t.o.m. 2019-05-26 med anledning av Riksidrottsmöte samt cykeltävling i
Huskvarna.
Ledningsutskottets protokoll 2019-01-14 § 1-3
Personalutskottets protokoll 2019-01-09 § 1
Upphandlingsutskottets protokoll 2019-01-15 § 1-2.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Motion om att öka kommunens upphandling av svenskt nötkött för
att lindra krisen i svenskt lantbruk som följd av sommarens torka
Ks Ks/2018:347 059

Sammanfattning
Anders Samuelsson för C-gruppen har i motion 2018-08-10 föreslagit att
Jönköpings kommuns måltidsverksamheter får i uppdrag att tillfälligt prioritera
nötkött i större utsträckning och därmed utöka sina inköp av svenskt nötkött.
Kommunfullmäktige har 2018-08-30 § 186 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2018-08-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-01-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Yrkanden
Bert-Åke Näslund (M) yrkar bifall till motionen.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), Alf Gustafsson (S), Mats Weidman
(MP) och David Gerson (L) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar följande tillägg:
− Kommunstyrelsen ser gärna att inköpsansvariga på respektive
tillagningskök ökar användningen av svenskt nötkött där det är möjligt
under de inköpsavtal som är gällande. Denna rekommendation gäller
till och med 2019-06-30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag och Bert-Åke Näslunds
(M) yrkande. Om kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag bifalls
upptas därefter Kristian Aronssons (SD) tilläggsyrkande till avgörande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Bert-Åke Näslunds (M) yrkande och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Bert-Åke Näslunds (M) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Alf Gustafsson (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)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
11

Nej

Avstår

x
x
x
x

4

Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Kristian
Aronssons (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Alf Gustafsson (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)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
11

Nej

x
x

2

Avstår

x
x

2

Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 2 nej-röster, varjämte 2
ledamöter avstår från att rösta, avslagit Kristian Aronssons (SD)
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
Reservationer
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Bert-Åke Näslunds
(M) yrkande.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Kristian Aronssons (SD)
tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Kommunrevisionens granskning av nyttjande av verksamhetslokaler
Ks Ks/2018:474 299

Sammanfattning
Kommunrevisionen har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning
avseende kommunens nyttjande av kontorslokaler. Syftet med granskningen är
att undersöka om tekniska nämnden tillser att nämnderna har ett effektivt
nyttjande av kontorslokaler. I granskningen rekommenderas kommunstyrelsen
utse tekniska nämnden till ansvarig för ett effektivt nyttjande av kontorslokaler.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2018-12-18 med tillhörande granskningsrapport
Stadskontorets yttrande 2019-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2019-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar på
kommunrevisionens granskning av nyttjande av kontorslokaler.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2019-02-01 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Yrkande
Cecilia Hjorth Attefall (KD) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till
kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar på
kommunrevisionens granskning av nyttjande av kontorslokaler.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Program mot mutor för Jönköpings kommun
Ks Ks/2018:406 000

Sammanfattning
Som ett led i Jönköpings kommuns införande av ett gemensamt förhållningssätt
mot mutor har program mot mutor tagits fram. Syftet med programmet är att ge
anställda och förtroendevalda i Jönköpings kommun verktyg för att iaktta ett
sådant förhållningssätt att det inte förekommer risk för att de gör sig skyldiga
till givande eller tagande av muta.
Beslutsunderlag
Program mot mutor
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program mot mutor godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program mot mutor godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Vänortsavtal med Lääne-Viru, Estland
Ks Ks/2019:96 105

Sammanfattning
Jönköpings kommun har sedan 1993 länet Väst-Virumaa som vänort i Estland.
Samarbetet förstärktes 2003 när ett vänortsavtal upprättades mellan parterna.
En regionreform i Estland har inneburit att Väst-Virumaa län från och med den
1 januari 2018 har blivit regionförbundet Lääne-Viru (Association of Local
Authorities of Lääne-Viru County). Detta föranleder ett nytt vänortsavtal som
ersätter det tidigare som finns.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-22
Förslag till vänortsavtal med Lääne-Viru
Kommunfullmäktige presidiums beslut 2019-01-18 § 3
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Vänortsavtal med Lääne-Viru (Estland) antas.
− Kommunfullmäktiges ordförande ges i uppdrag att för Jönköpings
kommun underteckna avtalet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Vänortsavtal med Lääne-Viru (Estland) antas.
− Kommunfullmäktiges ordförande ges i uppdrag att för Jönköpings
kommun underteckna avtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2019
Ks Ks/2019:92 009

Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum den 2019-04-01.
Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunfullmäktiges ordförande Tord Sundqvist, med chefsjurist LarsÅke Svensson som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2019-04-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunfullmäktiges ordförande Tord Sundqvist, med chefsjurist LarsÅke Svensson som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2019-04-01.

Beslutet expedieras till:
Kf:s ordförande
Chefsjuristen
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Motion om att införa sommarkollo för äldre i Jönköpings kommun
Ks Ks/2018:311 739

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i en motion att införa sommarkollo för äldre i syfte
att minska äldres ofrivilliga ensamhet. Motionären föreslår följande:
• Jönköpings kommun startar upp sommarkollo för äldre.
• Föreningslivet involveras på olika sätt i denna verksamhet.
• Personer över 65 år i vår kommun ska ha rätt att ansöka om plats vid
äldrekollo.
Kommunfullmäktige har 2018-06-20 § 151 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2018-06-17
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-11-15 § 143 med
tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2018-11-21 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-01-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
sommarkollo för äldre i Jönköpings kommun i enlighet med vad som
framkommer av Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande. Motionen
anses därmed bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2019-02-01 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
sommarkollo för äldre i Jönköpings kommun i enlighet med vad som
framkommer av Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande. Motionen
anses därmed bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Motion om friytor av tillräcklig storlek och kvalitet på våra
förskolor
Ks Ks/2018:357 691

Sammanfattning
Bengt-Åke Berg (V) skriver i en motion om betydelsen av förskolornas friytor
för barns och ungas utveckling. Motionären föreslår:
• Att Boverkets riktlinjer på 40 m2 skall gälla som minimiyta för
kommunens förskolor.
• Att naturmark, träd, buskar och gräsmattor skall vara regel.
• Att tak eller gata/parkering inte skall kunna räknas in som friyta.
• Att grönmålade plastmattor utomhus inte skall räknas in som friyta.
Kommunfullmäktige har 2018-08-30 § 187 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2018-08-28
Tekniska nämndens beslut 2018-12-11 § 215 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 659 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-17 § 145 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-01-17 § 2 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-01-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens tredje att-sats förklaras besvarad, i övrigt avslås motionen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2019-02-01 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar att motionens två första att-satser bifalls och i
övrigt enligt kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kristian Aronsson (SD) instämmer i Thordis Samuelssons (V) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) förslag, nämligen följande:
− Motionens tredje att-sats förklaras besvarad, i övrigt avslås motionen.
Reservation
Ledamöterna för V och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Thordis
Samuelssons (V) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Motion om skapandet av ett användbart gång-/cykel-/fritidsstråk i
stadsdelarna Dalvik/Hisingsängen
Ks Ks/2018:284 312

Sammanfattning
Bengt-Åke Berg (V) föreslår i motion 2018-05-28, om skapandet av ett
användbart gång-/cykel-/fritidsstråk i stadsdelarna Dalvik/Hisingsängen,
följande:
• Att kommunen utreder möjligheten att komplettera existerande gång/cykelstråk i området med sträckningen Hisingsängen vändplan –
Björnebergsvägen – Järstorpsvägen – Dunkehallavägen (till ridhuset).
• Att åtminstone den särskilt farliga sträckan Hisingsängens vändplan –
Björnebergsvägen – Björnebergs Gård, byggs.
Kommunfullmäktige har 2018-05-31 § 108 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat motionen till stadsbyggnadsnämnden för
synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2018-05-28
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23§ 401 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-02-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
− Motionen överlämnas för kännedom till Trafikverket.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-02-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
− Motionen överlämnas för kännedom till Trafikverket.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Program för friköp av parkering samt mobilitetskonto
Ks Ks/2018:343 514

Sammanfattning
Stadskontoret har tillsammans med tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett nytt förslag till program för friköp av parkering samt
mobilitetskonto.
Förslaget till program för friköp av parkering samt mobilitetskonto beskriver
olika sätt att tillgodose parkeringsbehov i de fall de inte kan tillgodoses på den
egna fastigheten. Programmet beskriver även förslag till mobilitetskonto som
verktyg för att stärka arbetet med att skapa ett yteffektivt och hållbart trafiksystem. Programmet föreslås ersätta gällande regler rörande friköpsbelopp
beslutade av kommunfullmäktige 1991-08-29 § 269.
Beslutsunderlag
Program för friköp av parkering samt mobilitetskonto daterat 2018-10-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-20 § 492 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2018-10-09 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun fastställer Program för friköp av parkering samt
mobilitetskonto daterat 2018-10-16
− Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29 § 269 Revidering av friköpsbelopp avseende parkering upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-02-04 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-02-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun fastställer Program för friköp av parkering samt
mobilitetsköp daterat 2018-10-16, med undantag av avsnitt 2.4 Mobilitetskonto och 2.5 Mobilitetslots och 3 Revideringar, som föreslås utgå
samt med följande ändringar i texten:

Justerandes signatur
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sista stycket på s. 2 stryks och ersätts av ”Jönköpings kommun
har antagit Ålborgs-åtagandena som innebär att öka andelen
resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.
Kommunfullmäktige har också i Program för hållbar utveckling,
där en av målsättningarna är att arbeta för en successiv utveckling av kollektivtrafiken i kommunen. Detta för att kollektivtrafiken tillsammans med gång- och cykel ska klara att ta den största delen av kommunens framtida trafikökning.”
− Stycke 2.1 ändras genom att 10 % av friköpsbeloppet, samt de medel
som upparbetas genom mobilitetsköp ska avsättas till åtgärder som
främjar hållbart resande.
− Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29 § 269 Revidering av friköpsbelopp avseende parkering upphävs.
•

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M)
förslag.
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
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:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Alf Gustafsson (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)

x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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x
x
x
x
x
x
x
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Summa
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x
x
8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun fastställer Program för friköp av parkering samt
mobilitetskonto daterat 2018-10-16
− Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29 § 269 Revidering av friköpsbelopp avseende parkering upphävs.
Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Justerandes signatur
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§ 42
Förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö
kommuner
Ks Ks/2019:91 450

Sammanfattning
June Avfall och Miljö AB har lämnat förslag till ny renhållningsordning för
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Renhållningsordningen består av en
avfallsplan samt föreskrifter för avfallshanteringen och ska enligt lag antas av
kommunfullmäktige i respektive kommun. Syftet med avfallsplanen och föreskrifterna är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i
kommunerna. Jönköpings Rådhus AB har 2019-01-14 § 4 ställt sig bakom June
Avfall och Miljö AB:s förslag.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2019-01-14 § 4.
June Avfall och Miljö AB:s protokoll 2018-12-20 § 1 med tillhörande
skrivelse.
Förslag till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
bestående av avfallsplan 2019-2022 inklusive bilagor samt föreskrifter för
avfallshantering med tillhörande bilaga
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun godkänns i enlighet med
June Avfall och Miljö AB:s beslut 2018-12-20 § 1 att gälla från och
med 2019.
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun antagen av
kommunfullmäktige 2015-11-25 § 276 upphävs från och med 2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun godkänns i enlighet med
June Avfall och Miljö AB:s beslut 2018-12-20 § 1 att gälla från och
med 2019.
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun antagen av
kommunfullmäktige 2015-11-25 § 276 upphävs från och med 2019.
Justerandes signatur
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§ 43
Tomtpriser för industri- och verksamhetsområden för 2019
Ks Ks/2019:94 206

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om vilka prisnivåer som ska tillämpas
vid försäljning av kommunägd kvartersmark avsedd för industri- och verksamheter. Tekniska nämnden överlämnar ett förslag till förändrade tomtpriser som
föreslås gälla från och med 2019-04-01.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-01-15 § 10 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) föreslår, med instämmande i tekniska
nämndens förslag, att kommunstyrelsen beslutar enligt nedan:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköping (inkl, A6), Ljungarum och Huskvarna ska ej ha något fast pris,
särskild värdering ska ske inför försäljning av industrimark och verksamhetsområde för exempelvis handel i dessa områden.
– Hedenstorp ska ha ett pris om 340-480 kr/m2 exkl. VA.
– Hedenstorp, Handel, ska ej ha något fast pris, särskild värdering ska ske
inför försäljning av verksamhetsmark för handel i detta område.
– Tenhult och Bankeryd ska ha ett pris om 190 kr/m2 exkl. VA.
– Gränna ska ha ett pris om 100-140 kr/m2 exkl. VA.
– Gränna, Handel, ska ej ha något fast pris, särskild värdering ska ske
inför försäljning av verksamhetsmark för handel i detta område.
– Taberg, Månsarp och Skärstad ska ha ett pris om 80 kr/m2 exkl. VA.
– Bottnaryd och Ölmstad ska ha ett pris om 60 kr/m2 exkl. VA.
– Tekniska nämnden ges rätt att godkänna avtal och sälja industrimark till
lägst antagna pris.
– Tomtpriserna gäller fr.o.m. 2019-04-01.
– Tekniska nämnden får under 2019 godkänna nyttjanderättsavtal och
köpeavtal som undertecknats senast 2018-03-31 till den prislista som gällde
då.
– Tekniska nämnden får variera nämnda industrimarkspriser om särskilda skäl
föreligger som t.ex. läge, tillgång till järnväg, dåliga grundförhållanden etc.
– Tekniska nämnden ges rätt att godkänna avtal om att försälja industrimark
med en reglerad förlängningsavgift om lägst 2,5 % på tomtpriset per tecknat
kvartal.

Justerandes signatur
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– Tekniska nämnden ska vid beslut om tilläggsavtal om förändrade villkor i
avtal i nyttjanderättsavtal ta ut en administrativ avgift om lägst
25 000 kr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköping (inkl, A6), Ljungarum och Huskvarna ska ej ha något fast
pris, särskild värdering ska ske inför försäljning av industrimark och
verksamhetsområde för exempelvis handel i dessa områden.
− Hedenstorp ska ha ett pris om 340-480 kr/m2 exkl. VA.
− Hedenstorp, Handel, ska ej ha något fast pris, särskild värdering ska ske
inför försäljning av verksamhetsmark för handel i detta område.
− Tenhult och Bankeryd ska ha ett pris om 190 kr/m2 exkl. VA.
− Gränna ska ha ett pris om 100-140 kr/m2 exkl. VA.
− Gränna, Handel, ska ej ha något fast pris, särskild värdering ska ske
inför försäljning av verksamhetsmark för handel i detta område.
− Taberg, Månsarp och Skärstad ska ha ett pris om 80 kr/m2 exkl. VA.
− Bottnaryd och Ölmstad ska ha ett pris om 60 kr/m2 exkl. VA.
− Tekniska nämnden ges rätt att godkänna avtal och sälja industrimark till
lägst antagna pris.
− Tomtpriserna gäller fr.o.m. 2019-04-01.
− Tekniska nämnden får under 2019 godkänna nyttjanderättsavtal och
köpeavtal som undertecknats senast 2018-03-31 till den prislista som
gällde då.
− Tekniska nämnden får variera nämnda industrimarkspriser om särskilda
skäl föreligger som t.ex. läge, tillgång till järnväg, dåliga grundförhållanden etc.
− Tekniska nämnden ges rätt att godkänna avtal om att försälja industrimark med en reglerad förlängningsavgift om lägst 2,5 % på tomtpriset
per tecknat kvartal.
− Tekniska nämnden ska vid beslut om tilläggsavtal om förändrade villkor i avtal i nyttjanderättsavtal ta ut en administrativ avgift om lägst
25 000 kr.

Justerandes signatur
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§ 44
Förvärv av Ätteläggen 2 inom södra delen av Ljungarums industriområde
Ks Ks/2018:478 250

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Ätteläggen 2.
Fastigheten är belägen inom den södra delen av Ljungarums industriområde.
På fastigheten finns idag tre byggnader. En av byggnaderna innehåller kontoroch lagerlokal och de två andra byggnaderna utgörs av lager. Tillträdesdagen är
satt till 2019-12-20. Vid tillträdesdagen kommer en av byggnaderna att vara
uthyrd. Fastighetens köpeskilling uppgår till 13,5 mnkr. Förvärvet genomförs i
form av ett rent fastighetsköp. Tekniska nämnden föreslår att förvärvet finansieras med 7,5 mnkr av oförbrukade medel i 2018 års anslag för fastighetsförvärv samt att nämnden får ett tilläggsanslag för resterande 6 mnkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-12-11 § 222 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2019-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontoret förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Köpeavtal innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Ätteläggen
2 till en köpeskilling uppgående till 13 500 000 kr godkänns.
− Förvärvet finansieras med 7,5 mnkr av tekniska nämndens oförbrukade
medel för fastighetsförvärv 2018. Resterande utgift på 6 mnkr täcks inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv 2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Köpeavtal innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Ätteläggen
2 till en köpeskilling uppgående till 13 500 000 kr godkänns.
− Förvärvet finansieras med 7,5 mnkr av tekniska nämndens oförbrukade
medel för fastighetsförvärv 2018. Resterande utgift på 6 mnkr täcks inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv 2019.
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§ 45
Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun
Ks Ks/2018:194 420

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att
senast 2019-02-22 yttra sig över Tasman Metals AB (Leading Edge Materials)
med anledning av kompletteringar avseende bearbetningskoncession enligt
minerallagen för ett område nordost om Gränna benämnt Norra Kärr K nr 1.
Kommunens yttrande ska avse tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken samt
bedömning av den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
Remiss från Länsstyrelsen 2019-02-01
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-31 § 112 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförandebeslut 2019-02-11
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag 2018-05-16.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Mats Weidman (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans
ställe tjänstgör Margareta Sylvan (MP).
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar, med återtagande av tidigare förslag, att kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande till Länsstyrelsen i
Jönköpings län:
”Jönköpings kommun anser inte att synpunkter som kommunen haft på ärendet
genom sitt yttrande i maj 2018 eller frågor i länsstyrelsens kompletteringsyttrande från juni 2018 har besvarats tillfredsställande.”
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer i kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) yrkande.
Justerandes signatur
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Kommunalrådet Mona Forsberg (S), Thordis Samuelsson (V), Margareta
Sylvan (MP) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande 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)
yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Alf Gustafsson (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)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
10

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.
Reservation
KD- och M-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mhn, Stbn, Tn
Justerandes signatur
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§ 46
Preliminärt bokslut för 2018 samt överföring av investeringsanslag
till 2019
Ks Ks/2019:110 049

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en rapport över kommunens preliminära bokslutsresultat för år 2018. Det preliminära bokslutet för 2018 visar på ett resultat motsvarande + 274 mnkr, fördelat på +255 mnkr för skattefinansierad verksamhet
och 19 mnkr för affärsverksamheten (MilJön).
En resultatfondsreglering av nämndernas över/underskott med 9,1 mnkr samt
ett förslag till reglering av resultat 2018 för flyktingverksamheten med 47,5
mnkr från reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande (flyktingfonden) redovisas i ärendet.
Av oförbrukade investeringsmedel inom den skattefinansierade verksamheten
föreslås 182,4 mnkr att överföras till budget 2019. Den ökade investeringsvolymen 2019 finansieras med ökad upplåning. Stadskontoret föreslår att dessa
regleringar och överföringar godkänns som underlag för utarbetande av den
slutliga årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06
Preliminärt bokslut 2018 daterat 2019-02-06 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Informationen om preliminärt bokslut 2018 tas emot och förslag till
resultatregleringar godkänns.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2019 godkänns enligt upprättad förteckning med totalt 182,4 mnkr avseende skattefinansierad
verksamhet.
− Den ökade investeringsvolymen 2019 finansieras med ökad upplåning
med totalt 182,4 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-02-12 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Stadskontoret ges i uppdrag att utveckla kommunens årsredovisning
med avseende på innehåll, analys och tillgänglighet.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-13
Kommunstyrelsens beslut
− Informationen om preliminärt bokslut 2018 tas emot och förslag till
resultatregleringar godkänns.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2019 godkänns enligt upprättad förteckning med totalt 182,4 mnkr avseende skattefinansierad
verksamhet.
− Den ökade investeringsvolymen 2019 finansieras med ökad upplåning
med totalt 182,4 mnkr.
− Stadskontoret ges i uppdrag att utveckla kommunens årsredovisning
med avseende på innehåll, analys och tillgänglighet.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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