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§ 42

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson och ekonom Marie Drougge om resultatnätverket R9.
Vidare informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om befolkningsutveckling
2016 och befolkningsprognos 2017.
Därefter informerar stadsdirektör Carl-Johan Korsås om arenafrågan.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2017-01-31 att avslå Jönköpings Roddsällskaps begäran
om hastighetsbegränsning i Munksjön, Jönköpings kommun.
Följande handlingar biläggs:
Äldrenämndens beslut 2017-01-18 § 10, Konsekvensbeskrivning av försenade
bygg- och underhållsprojekt
Ledningsutskottets protokoll

2017-01-09 § 1-3

Protokoll från kommundelsråd Gränna-Visingsö

2016-10-26 § 43-52
2017-01-11 § 1-9

Anmäls vid sammanträdet
Kommunstyrelsen beslutar att vikarierande stadsjurist Johan Isaksson tillåts
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och ordföranden hälsar honom
välkommen.
Kommunstyrelsen har tidigare utsett representanter att delta i konferensen
”Mänskliga rättigheter i praktiken” i Växjö den 15 februari 2017. Kommunalrådet Carin Berggren (M), Margareta Sylvan (MP) och Anna Mårtensson (L)
ger en kort information om utbildningsdagen.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för
stadskontoret.
Kanslichefens beslut att:
Bevilja flaggning med två svenska, en europeisk och en estnisk flagga framför
Rådhuset den 2017-05-08 till och med 2017-05-14 med anledning av Europaveckan och värdskap för vänort i Estland.
Bevilja uppsättande av banderoll över vidbrons västra sida 2017-02-27 till och
med 2017-03-12 med anledning av dem Internationella Kvinnodagen.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-05-03 till och
med 2017-05-28 med anledning av Jönköpings marknad.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-06-12 till och
med 2017-07-02 med anledning av Internationell matmarknad.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-07-17 till och
med 2017-08-06 med anledning av Blodomloppet.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-09-04 till och
med 2017-09-30 med anledning av Höstmarknad.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-11-01 till och
med 2017-11-26 med anledning av Julskyltning.
Bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 2017-11-27 till och
med 2017-12-26 med anledning av God julhälsning.
Om utseende av 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 2017-01-09 § 1-3.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Yttrande över betänkandet "En svensk flygskatt" (SOU 2016:83)
Ks/2016:478 040
Sammanfattning
I december 2016 lades betänkande om införandet av en svensk flygskatt fram
till Finansdepatermentet. Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna synpunkter över betänkandet senast den 1 mars 2017. Förslaget innebär att det
införs en skatt för persontransporter med flyg som startar från en flygplats i
Sverige. Storleken på skatten är i förslaget beroende på flygresans längd. Syftet
med skatten är att flygets klimatpåverkan ska minska. Stadskontorets bedömning är att det är en rimlig utgångspunkt att sträva efter varje trafikslag i större
utstäckning står för sina egna kostnader. Däremot anser stadskontoret att det
finns brister i beskrivningen av de lokala och regionala konsekvenserna av förslaget. Detta kan ses som bekymmersamt då utredningen valt att inte ta några
regionala hänsyn i förslag till utformandet av den nya skatten, utan endast nöjer
sig med att konstatera att det kommer att få negativa konskevenser för vissa
områden.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2016-12-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen antar stadskontorets förslag till yttrande som
kommunens yttrande över betänkandet ”En svensk flygskatt”
(SOU 2016:83).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över betänkandet ”En svensk flygskatt” (SOU 2016:83) lämnas till Finansdepartementet i enlighet med stadskontorets upprättade
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med den
ändringen att sista meningen i det femte stycket i upprättat förslag till kommunens yttrande stryks.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över betänkandet ”En svensk flygskatt” (SOU 2016:83) lämnas till Finansdepartementet i enlighet med stadskontorets upprättade
förslag med kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkade ändring.
Det antecknas att Margareta Sylvan (MP) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Yttrande över välfärdsutredningens delbetänkande "Ordning och
reda i välfärden" (SOU 2016:78)
Ks/2016:439 700
Sammanfattning
Finansdepartementet har med remiss 2016-11-24 översänt delbetänkandet
”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) för synpunkter senast
2017-02-24. Jönköpings kommun tillhör inte de utsedda remissinstanserna,
men avser ändå att lämna synpunkter på delbetänkandet.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2016-11-24
Socialnämndens beslut 2017-01-17 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2017-01-18 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-01-23 § 5 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-01-24 § 5 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-30 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-01-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anderas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden”
(SOU 2016:78) överlämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-02-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden”
(SOU 2016:78) överlämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Magnus Rydh (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.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över delbetänkandet ”Ordning och reda i välfärden”
(SOU 2016:78) överlämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
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:
Finansdepartementet, Sn, Än, Uan, Bun, Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Yttrande över remiss av KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG)
nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser av förordningen
Ks/2016:470 001
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att senast
2017-03-14 yttra sig över förslag om ändringar i Europaparlamentets och
rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning om tillämpningsbestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen. Kommunen har fått förlängd svarstid till 2017-03-15.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2016-12-16
Socialnämndens beslut 2017-01-17 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över Förslag om ändringar i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr
987/2009 om tillämpningsbestämmelser av förordningen överlämnas
enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över Förslag om ändringar i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om
samordning av de sociala trygghetssystemen samt förordning (EG) nr
987/2009 om tillämpningsbestämmelser av förordningen överlämnas
enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram
Ks/2016:455 047
Sammanfattning
Socialnämnden har 2016-11-15 § 227 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
rehabiliteringsprojektet finansieras under fyra år räknat från den 1 september
2016 till den 31 augusti 2020 genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 227 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2017-01-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-01-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kostnader för genomförande av socialnämndens rehabiliteringsprojekt
under perioden 1 januari 2017- augusti 2020 belastar kommunens
flyktingbudget till den del projektet rör personer för vilka kommunen
erhållit statsbidrag för mottagande av flyktingar och andra invandrare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-02-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Ärendet återremitteras till socialnämnden för dialog med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden om samverkan kring rehabiliteringsprogram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till socialnämnden för dialog med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden om samverkan kring rehabiliteringsprogram.

Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Yttrande över betänkandet "Planering och beslut för hållbar
utveckling" (SOU 2015:99)
Ks/2016:390 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på riksintresseutredningens slutbetänkande Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (SOU 2015:99). Riksintresseutredningens
slutbetänkande lämnar förslag på relativt stora förändringar i framförallt miljöbalken och plan- och bygglagen i fråga om hur de allmänna intressena, inklusive riksintressen, ska hanteras i den fysiska planeringen. Yttrande ska lämnas
till Miljö- och energidepartementet senast den 28 februari 2017.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-10-18
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-01-12 § 133 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2017-01-17 § 4 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-19 § 56 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över betänkandet
”Planering och beslut för hållbar utveckling” (SOU 2015:99) överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag
med den ändringen att under rubriken ”Företräde för riksintresse”, i upprättat
förslag till kommunens yttrande, ändras texten till följande:
”Jönköpings kommun anser inte att regeringen eller en myndighet själv ska ges
möjlighet att överordna ett intresse över ett riksintresse. Miljöbalken, kap. 3
siktar på att långsiktigt bevara värden och att hushålla på lång sikt. När det
finns anledning att ändra de avvägningar som görs i kap. 3 i MB, så ska skrivningen i MB ändras. Avvägningen bör inte ändras av regeringen eller en myndighet. Genom att tydligt identifiera och avgränsa de värden som ska skyddas
genom riksintresse och andra beskrivna intressen ska reglerna i sig inrymma
den flexibilitet som behövs för att möta nya situationer.”
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över betänkandet
”Planering och beslut för hållbar utveckling” (SOU 2015:99) överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Mhn
Tn
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Tranås
kommun
Ks/2017:93 210
Sammanfattning
Tranås kommun har sänt ett förslag till bostadsförsörjningsprogram på remiss
till Jönköpings kommun. I programmet redovisas övergripande mål och
strategier för bostadsbyggandet samt riktlinjer för vilka områden som bör utredas vidare i kommande översiktsplanering. Remissvar ska lämnas senast den
3 mars 2017.
Beslutsunderlag
Remiss från Tranås kommun 2017-01-23
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadsbyggnadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-01 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande över Tranås kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadsbyggnadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-02-22
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-01 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande över Tranås kommuns förslag
till bostadsförsörjningsprogram.

Beslutet expedieras till:
Tranås Kommun
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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