JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-12.05

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S) ers. Mona Forsberg (S)
Krister Johansson (S) ers. Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

Övriga närvarande

Christoffer Gullberg (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Peter Jutterström (M)
Susanne Wismén (KD)
Helén Krogell (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (L)
Irada Söderberg (S)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Kristian Aronsson (SD)

Utses att justera

Andreas Sturesson (KD)

Justeringens plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Malin Levén, stadsjurist
Johan Isaksson, stadsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Therése Olofsson, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragraf 51-73

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Ann-Marie Nilsson
Justerande

Andreas Sturesson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-03-15

Datum för anslags uppsättande

2017-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Röstedal
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-04-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Innehåll

Sida

§ 51 Informationsärenden

4

§ 52 Meddelanden

5

§ 53 Anmälan om delegationsbeslut

6

§ 54 Årsredovisning 2016

7

§ 55 Befolkningsprognos 2017-2020 med utblick mot 2026

8

§ 56 Delprogram för Vattensäkerhet, Suicidprevention och Fallprevention 10
§ 57 Bredbandsstöd till landsbygdsområden inom Jönköpings kommun

11

§ 58 Uppdrag till kommunstyrelsen att göra en översyn av dels hur
kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt, dels
nämndorganisationen och hanteringen angående miljö- och
skyddsfrågor i kommunen
13
§ 59 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden

14

§ 60 Framtagande av åtgärdsutredning för Munksjön

16

§ 61 Jönköpings teater och Jönköpings konserthus

17

§ 62 Val av ledamot i upphandlingsutskottet samt ersättare i
ledningsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet

19

§ 63 Inbjudan till Information- och diskussionsmöte om Telias planerade
förändringar i telenätet

20

§ 64 Yttrande över betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen
grund" (SOU 2016:69)

21

§ 65 Sommarjobb och feriepraktik 2017

23

§ 66 Tillfälliga skollokaler

26

§ 67 Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon 28

Justerandes sign

§ 68 Program för hållbar utveckling - miljö, uppföljning 2016

30

§ 69 Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-4 år 2016

33

§ 70 Medborgarförslag om att förbättra badmöjligheterna vid östra delen
av Vätterstranden

34

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

§ 71 Medborgarförslag om belysning av lekplatser

35

§ 72 Medborgarförslag om vinterväghållning på huvudcykelstråken

36

§ 73 Medborgarförslag om samåkningsparkering i anslutning till
Hedenstorpsrondellen

37

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

§ 51

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om årsredovisningen för 2016.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 52

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:6 ”Budgetförutsättningar för
åren 2016-2020”
Ledningsutskottets protokoll

2017-01-23 § 4-7
2017-02-06 § 8-11
2017-02-08 § 12

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-01-30 § 1-4

Anmäls vid sammanträdet:
Före sammanträdet mellan klockan 08.15 och 09.00 lämnas information till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt särskilt inbjudna om pågående
fastighetsutredning.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 53

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut:
att godkänna utlandsresa till Holland för stadsdirektören och utredningschefen
att godkänna utlandsresa till Tyskland för kommunalråd och stadsdirektören
att avslå ansökning om utdelning ur Ellen Nyström-Mayerska fonden
Stadsdirektörens beslut:
att avslå begäran om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
att godkänna utlandsresa till Tyskland för anställda vid stadskontoret
att godkänna utlandsresa till Vietnam för barnstrategen
att godkänna utlandsresa till Norge för äldrestrategen
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2017-02-27 t.o.m. 2017-03-05 med
anledning av besök från Polen
att bevilja flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen 2017-03-23 med
anledning av Nordens Dag
Stadsjuristens beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.
Ledningsutskottets protokoll

2017-01-23 § 4-7
2017-02-06 § 8-11
2017-02-08 § 12

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-01-30 § 1-4

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 54

Årsredovisning 2016
Ks/2017:136 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2016, vilken härmed överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016, daterad 2017-02-28
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning för 2016 godkänns, innebärande ett resultat för
kommunen med +268 mnkr och en balansomslutning med 11 187 mnkr
samt ett resultat för kommunkoncernen med +382 mnkr och en balansomslutning med 18 169 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av de beredande kommunalråden beslutar kommunstyrelsen för egen
del följande:
 Stadskontoret ges i uppdrag att inför kommande år, i dialog med övriga
förvaltningar, överväga beslutsordning med avseende på nämndernas
behandling av bokslut och verksamhetsberättelse i förhållande till
kommunsstyrelsens behandling av årsredovisningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Årsredovisning för 2016 godkänns, innebärande ett resultat för
kommunen med +268 mnkr och en balansomslutning med 11 187 mnkr
samt ett resultat för kommunkoncernen med +382 mnkr och en balansomslutning med 18 169 mnkr.
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§ 55

Befolkningsprognos 2017-2020 med utblick mot 2026
Ks/2017:109 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2017–2020. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en realistisk folkmängd tio år framåt i tiden,
vilket för årets prognos innebär år 2026.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 800–1 600 personer
för perioden 2017–2020.
 I en utblick mot 2026 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 149 000–154 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Stadskontorets prognos är en god tjänstemannaprodukt, men har de begränsningar som en sådan har i det att den måste förlita sig till stor del på extrapoleringar och inte kan ta hänsyn till politiska förändringar.
Vi är övertygade om att de tal för inflyttning från utlandet som prognosen
bygger på kommer att bli mindre. Vi tror att det inte kommer att vara politiskt
möjligt att fortsätta nuvarande utveckling vare sig på kommunal eller statlig
nivå. Prognosen bör utgå från ett betydligt mindre inflyttningsnetto.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
 Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 800–1 600 personer
för perioden 2017–2020.
 I en utblick mot 2026 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 149 000–154 000 invånare.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
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§ 56

Delprogram för Vattensäkerhet, Suicidprevention och
Fallprevention
Ks/2017:110 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har i samverkan med övriga förvaltningar tagit fram delprogram för kommunens arbete med vattensäkerhet, suicidprevention och fallprevention. Innehållet i delprogrammen har förankrats i respektive förvaltning
under arbetets gång. Delprogrammen, som utgör en del av ”Handlingsprogram
trygghet och säkerhet” som kommunfullmäktige har behandlat, behöver fastställas av kommunstyrelsen för att vara giltiga.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-01-25
Förslag till delprogram för Vattensäkerhet, Suicidprevention och Fallprevention
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag till kommunstyrelsen
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2017-01-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Delprogram för Vattensäkerhet, Suicidprevention och Fallprevention
för Jönköpings kommun fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker räddningstjänstens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Delprogram för Vattensäkerhet, Suicidprevention och Fallprevention
för Jönköpings kommun fastställs.

Beslutet expedieras till:
Rtj
T Olofsson
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Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

§ 57

Bredbandsstöd till landsbygdsområden inom Jönköpings kommun
Ks/2017:133 005
Sammanfattning
Inom Jönköpings kommuns landsbygder pågår för närvarande en omfattande
utbyggnad av snabbt bredband (100 Mbit/s) och cirka 55 % av landsbygdshushållen har erbjudits en anslutning. Merparten av dessa hushåll ligger inom områden som genom länsstyrelsen har tilldelats statliga medel från det nationella
landsbygdsprogrammet.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 2015-04-28 § 129 att Jönköpings kommun ska medfinansiera bredbandsutbyggnaden på landsbygden, då de statliga
medlen inte kommer att räcka. Jönköpings kommun planerar därför att medfinansiera utbyggnaden till resterande 45 % av kommunens landsbygdshushåll,
genom att teckna ett samarbetsavtal med Jönköping Energi
Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att samarbetsavtalet
med Jönköping Energi godkänns, vilket möjliggör att cirka 2 000 landsbygdshushåll inom Jönköpings kommun får tillgång till snabbt bredband. Medel för
detta finns budgeterat inom Jönköpings kommuns landsbygdsprogram.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, styrelsemöte Jönköping Energi AB, 2017-02-27 § 25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-28
Samarbetsavtal med Jönköping Energi AB
Samarbetsavtal, bilaga 1
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Avtal mellan Jönköpings kommun och Jönköping Energi innebärande
medfinansiering av utbyggnad av bredband till återstående landsbygdsområden i Jönköpings kommun under perioden 2018-2020 godkänns.
 Kommunens medfinansiering uppgående till totalt 24 mnkr i enlighet
med stadskontorets förslag för perioden 2018-2020 godkänns.
 Tillkommande kostnader för kommunen finansieras i form av att
12 mnkr disponeras av tidigare anslagna medel för landsbygdsutveckling i VIP 2017-2019. Därutöver ianspråktas 9 mnkr från
kommunstyrelsens resultatfond, oförbrukade anslag för landsbygdsutveckling. Återstående anslagsbehov uppgående till 3 mnkr inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yttrande 2017-03-01 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna hade i budgeten en lite högre ambition än Alliansen.
Därför välkomnar vi att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens resultatfond, så att fler hushåll på landsbygden kan få bredband.
Vi vill att bredbandsutbyggnadsambitionerna även ska omfatta framtida bebyggelse i landsbygdsområdena.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Avtal mellan Jönköpings kommun och Jönköping Energi innebärande
medfinansiering av utbyggnad av bredband till återstående landsbygdsområden i Jönköpings kommun under perioden 2018-2020 godkänns.
 Kommunens medfinansiering uppgående till totalt 24 mnkr i enlighet
med stadskontorets förslag för perioden 2018-2020 godkänns.
 Tillkommande kostnader för kommunen finansieras i form av att
12 mnkr disponeras av tidigare anslagna medel för landsbygdsutveckling i VIP 2017-2019. Därutöver ianspråktas 9 mnkr från
kommunstyrelsens resultatfond, oförbrukade anslag för landsbygdsutveckling. Återstående anslagsbehov uppgående till 3 mnkr inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.
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§ 58

Uppdrag till kommunstyrelsen att göra en översyn av dels hur
kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt,
dels nämndorganisationen och hanteringen angående miljö- och
skyddsfrågor i kommunen
Ks/2014:385 400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2014-06-18 § 147 i samband med behandlingen av
parlamentariska kommitténs slutrapport att uppdra till kommunstyrelsen att
göra en översyn av hur kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på
bästa sätt i Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen gavs även i uppdrag att
göra en allmän översyn vad gäller nämndorganisationen och hanteringen av
miljö- och skyddsfrågor i kommunen
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-02-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Den av kommunfullmäktige 2016-08-22 utsedda parlamentariska
kommittén ges i uppdrag att avgöra om man ytterligare, utöver vad som
gjordes av den tidigare kommittén, vill överväga hur kompetensen vad
gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt, nämndorganisationen
samt hanteringen av miljö- och skyddsfrågor i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Den av kommunfullmäktige 2016-08-22 utsedda parlamentariska
kommittén ges i uppdrag att avgöra om man ytterligare, utöver vad som
gjordes av den tidigare kommittén, vill överväga hur kompetensen vad
gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt, nämndorganisationen
samt hanteringen av miljö- och skyddsfrågor i Jönköpings kommun.
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§ 59

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ks/2017:128 003
Sammanfattning
Nu gällande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs av
kommunfullmäktige med beslut 2014-12-18, § 278. Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort en översyn av reglementet och tagit fram ett förslag till nytt
reglemente med tillägg och förtydliganden.
Från september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa
kemiska ämnen, s.k. sprängämnesprekursorer. Produkter som kan innehålla
sprängämnesprekursorer är t.ex. blekmedel, lösningsmedel och pyrotekniska
produkter. Den största volymen är dock mineralgödsel. En stor grupp användare av produkter med sprängämnesprekursorer är lantbrukare. Kommunens
ansvar för tillsyn enligt lagen bör läggas på miljö-och hälsoskyddsnämnden,
eftersom nämnden har ansvar för tillsyn bl.a. vad gäller kemiska bekämningsmedel. Nämnden har även samordningsansvar för kommunens kemikalieplan.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar enligt lagen om sprängämnesprekursorer skrivs in i § 5 i förslaget till reglemente.
Sedan 2016 har miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvar för att samordna
nämndernas arbete att genomföra och följa upp kommunens kemikalieplan.
Uppgiften anges i § 6 tredje strecksatsen i förslaget till reglemente.
Övriga ändringar i förslaget till reglemente är av redaktionell art.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2017-02-09 § 149 beslutat följande:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
Beslutsunderlag
Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-02-09 § 149 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag med följande tillägg:
 Det nya reglementet gäller från och med 2017-04-15.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
 Det nya reglementet gäller från och med 2017-04-15.
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§ 60

Framtagande av åtgärdsutredning för Munksjön
Ks/2015:524 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen har meddelat att man anser att Jönköpings kommun ska ansvara
för genomförandet av en åtgärdsutredning för Munksjön. I första hand vill man
få en sådan till stånd genom en frivillig överenskommelse med kommunen, i
andra hand genom ett föreläggande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-02-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun åtar sig att bekosta en åtgärdsutredning för
Munksjön. En detaljerad beskrivning av utredningens innehåll ska
komma till uttryck i en överenskommelse som upprättas mellan
kommunen och länsstyrelsen.
 500 000 kronor ombudgeteras från stadskontorets resultatfond för
miljömålsarbete till miljö- och hälsoskyddnämnden för att täcka kostnaden för genomförandet av åtgärdsutredningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
beredande kommunalråd för inhämtande av kompletterande beslutsunderlag
från Länsstyrelsen.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer i återremissyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för inhämtande av
kompletterande beslutsunderlag från Länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
A1
Vattensamordnaren

Justerandes sign
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§ 61

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
Kommunalrådsyttrande 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 budgetanslag 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 Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att ärendet återremitteras för inhämtande av synpunkter från kultur- och fritidsnämnden.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och Staffan Eklöf (SD) instämmer i
återremissyrkandet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet återremitteras för inhämtande av synpunkter från kultur- och
fritidsnämnden.

Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes sign
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§ 62

Val av ledamot i upphandlingsutskottet samt ersättare i ledningsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet
Ks/2017:138 119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 56 att bevilja Britt-Marie Glaad
(S) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ledamot i upphandlingsutskottet samt
ersättare i ledningsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet.
Berört parti har att vid sammanträdet inkomma med förslag till ny ledamot och
ny ersättare.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ilan De Basso (S) förättas val enligt följande:
Upphandlingsutskottet
 Harriet Roosquist (S), ledamot efter Britt-Marie Glaad (S)
Ledningsutskottet
 Hans-Lennart Stenqvist (S), ersättare efter Britt-Marie Glaad (S)
Personalutskottet
 Hans-Lennart Stenqvist (S), ersättare efter Britt-Marie Glaad (S)
Tekniska utskottet
 Hans-Lennart Stenqvist (S), ersättare efter Britt-Marie Glaad (S)

Beslutet expedieras till:
H Roosquist
H-L Stenqvist
Uu
Lu
Pu
Tu
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign
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§ 63

Inbjudan till Information- och diskussionsmöte om Telias planerade
förändringar i telenätet
Ks/2017:130 000
Sammanfattning
Region Jönköpings län inbjuder förtroendevalda och tjänstemän i länets
kommuner samt länsstyrelsen till informations- och diskussionsmöte om Telias
planerade förändringar i telenätet.
Informationen äger rum den 7 april 2017, kl 09.00 – 13.00 i Träcentrum,
Nässjö. Anmälan görs i enlighet med vad som framgår på inbjudan.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta vid
informationstillfället.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta vid
informationstillfället.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes sign
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§ 64

Yttrande över betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen
grund" (SOU 2016:69)
Ks/2016:416 613
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-03-15 yttra sig över
betänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69).
Beslutsunderlag
Kulturdepartementets remiss 2016-11-11
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-09 § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 17 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag, samt föreslår att kommunstyrelsen avger följande yttrande:
”Betänkandets förslag är ett led i att förändra den svenska kulturen till mångkultur. Det kommer bland annat till uttryck i målsättningar såsom att möta barn
och unga i den kultur där de befinner sig och att anpassa bildningsbegreppet till
det mångkulturella samhälle vi lever i.
Målsättningarna sägs ge upphov till ett kompetensbehov. Det ska tillgogoses
genom att förändra utbildningen dels med avseende på administration och dels
med avseende på innehåll, bland annat genom att särskilt underlätta för invandrare med konstnärlig bakgrund.
Vi avvisar utredningens intentioner och därmed förslaget i sin helhet. Kulturen
ska inte styras av staten för att förändra samhället.
Förslagen siktar på att förstärka skillnaderna mellan barn av olika ursprung och
riskerar därmed att försvåra integrationen av invandrade barn. Skolan och
skolgången kommer att bli ännu mindre enhetlig. Samhället kommer att splittras alltmer.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande 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 Staffan Eklöfs (SD) 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
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Harriet Roosquist (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
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kulturdepartementet
Kfn
Bun

Justerandes sign
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§ 65

Sommarjobb och feriepraktik 2017
Ks/2017:145 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2017-02-20 § 23 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2017. Förslaget innebär att 100 sommarjobb
ordnas och att feriepraktik anordnas för alla behöriga sökande.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-20 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Feriepraktik anordnas 2017 för alla sökande ungdomar som sökt ett
sommarjobb men inte fått, är folkbokförda i Jönköpings kommun och
har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året
för elever inom gymnasiesärskolan.
 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller senare
får söka feriepraktik.
 En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med
4 200 kronor för fullgjord feriepraktik.
 Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 100 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller tidigare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
 En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt
gällande riktlinjer där kollektivavtal inte reglerar lön.
 Av arbetsmarknadsavdelningens budgeterade medel för 200 sommarjobb omfördelas 2,5 mnkr motsvarande 100 sommarjobb till en organisering av KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med följande ändringar:
 Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 200 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat

Justerandes sign
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sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
 Den föreslagna satsningen till en organisering av KAA (kommunens
aktivitetsansvar) finansieras i första hand inom ramen för utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens budget 2017, i andra hand genom disposition ut utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med
högst 2,5 mnkr.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Ordföranden 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.
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
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Harriet Roosquist (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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Feriepraktik anordnas 2017 för alla sökande ungdomar som sökt ett
sommarjobb men inte fått, är folkbokförda i Jönköpings kommun och
har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året
för elever inom gymnasiesärskolan.
Justerandes sign
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 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller senare
får söka feriepraktik.
 En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med
4 200 kronor för fullgjord feriepraktik.
 Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 100 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
 Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller tidigare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
 En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt
gällande riktlinjer där kollektivavtal inte reglerar lön.
 Av arbetsmarknadsavdelningens budgeterade medel för 200 sommarjobb omfördelas 2,5 mnkr motsvarande 100 sommarjobb till en organisering av KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 66

Tillfälliga skollokaler
Ks/2017:146 290
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-02-21 § 26 bl.a. beslutat att ge
tekniska nämnden i uppdrag att hyra in moduler att användas som tillfälliga
skollokaler i sju utpekade geografiska områden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 26 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2017-03-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-03-09 med förslag till kommunstyrelsen:
 Tekniska nämnden uppmanas att upphandla hyresavtal avseende tillfälliga lokaler i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
 Tillkommande hyreskostnader 2017 uppgående till 900 tkr för barnoch utbildningsnämnden finansieras genom att nämnden disponerar
medel från kommunstyrelsens anslag för tillkommande hyreskostnader
för barn- och utbildningsnämnden till följd av nybyggnation.
 Tillkommande hyreskostnad under 2018 och återstående del av hyrestiden, uppgående till 7,4 mnkr per år, inarbetas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2018-2020.
 Utgifter för inventarier samt anpassning av utemiljö i samband med
etablering av tillfälliga lokaler förutsätts rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens ramanslag för utemiljöer respektive inventarier.
I de fall inköp av inventarier rör förskoleverksamhet kan utgiften
rymmas inom anslaget inventarier nya förskolor.
 Tillkommande kapitalkostnader för inventarier och anpassning av utemiljö från 2017 och framåt har beaktats i VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-10 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Tekniska nämnden uppmanas att upphandla hyresavtal avseende tillfälliga lokaler i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-15

 Tillkommande hyreskostnader 2017 uppgående till 900 tkr för barnoch utbildningsnämnden finansieras genom att nämnden disponerar
medel från kommunstyrelsens anslag för tillkommande hyreskostnader
för barn- och utbildningsnämnden till följd av nybyggnation.
 Tillkommande hyreskostnad under 2018 och återstående del av hyrestiden, uppgående till 7,4 mnkr per år, inarbetas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2018-2020.
 Utgifter för inventarier samt anpassning av utemiljö i samband med
etablering av tillfälliga lokaler förutsätts rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens ramanslag för utemiljöer respektive inventarier.
I de fall inköp av inventarier rör förskoleverksamhet kan utgiften
rymmas inom anslaget inventarier nya förskolor.
 Tillkommande kapitalkostnader för inventarier och anpassning av utemiljö från 2017 och framåt har beaktats i VIP 2017-2019.

Beslutet expedieras till:
Bun
Tn
Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 67

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta
fordon
Ks/2016:461 531
Sammanfattning
Jönköpings kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på
Transportstyrelsens rapport om Miljözoner för lätta fordon. Transportstyrelsen
har haft i uppdrag att utreda hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska
kunna inkluderas i bestämmelserna om miljözoner. Den har även utrett hur
bestämmelserna kan premiera tysta och emissionsfria fordon och hur efterlevnaden kan säkerställas. Jönköpings kommun har beviljats förlängd svarstid till
den 16 mars 2017.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-12-12
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-02-09 § 146 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-16 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun har inget att erinra avseende Transportstyrelsens
rapport om Miljözoner för lätta fordon.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag, samt föreslår att kommunstyrelsen avger följande yttrande:
”Om miljözoner för lätta fordon ska möjliggöras, så måste införandetidpunkt
ligga tio till femton år framåt i tiden från beslutsdatum. Detta för att en ekonomiskt försvarbar utfasning av fordon, vilka ej uppfyller miljözonskraven ska
kunna ske, utan att de socioekonomiska konsekvenserna blir alltför stora för
kommunens invånare. Det får inte bli en ekonomisk klassfråga vem som har
möjlighet att köra bil i miljözonerna.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes sign
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) 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
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Harriet Roosquist (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
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun har inget att erinra avseende Transportstyrelsens
rapport om Miljözoner för lätta fordon.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mhn
Stbn

Justerandes sign
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§ 68

Program för hållbar utveckling - miljö, uppföljning 2016
Ks/2017:90 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2016
redovisas i uppföljningsrapport Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2016. Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö
(remissversion 2018-2025) uppdateras i enlighet med vad som framkommit i
genomförd uppföljning.
I uppföljningsrapporten redovisas även för information en uppföljning av
miljömålsanslag, energieffektiviseringsarbete samt klimatväxlingsavgift.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning av 2016, daterad
2017-02-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2018-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
 Analys – närhet till grönområden: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Lillån-Bankeryd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Strömsbergsbäcken: Biotopvårdande åtgärder ställs in.
 Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Kompensation vid exploatering av naturområden: Åtgärden skjuts
fram till 2017.
 Information om skyddsvärda träd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Utredningsområde A6: Åtgärden skjuts fram till 2018.
 Bytespunkter/koncept för lokala järnvägsstationer: Åtgärden skjuts
fram till 2018.
 Översyn av cykelprogram: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 MM-arbete i planeringsprocessen: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Cykelvägnätet i Jönköpings kommun: Åtgärden stryks.
 Vattenförsörjningsplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Justerandes sign
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Klimatsmarta resor – socialtjänsten: Åtgärden skjuts fram till 2018.
Miljözon – tunga fordon: Åtgärden skjuts fram till 2017.
IT- verktyg för kemiska produkter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter: Åtgärden
skjuts fram till 2017.
Nybyggnation och större ombyggnation: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Underhåll och reparation: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Förskolor och skolor: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Information och påverkan på aktörer: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Minskade avfallsmängder: Målet utgår.
Samordnad återbruksdistribution – förstudie: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet men redovisas i Hållbarometern.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-03-01 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2018-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
 Analys – närhet till grönområden: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Lillån-Bankeryd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Strömsbergsbäcken: Biotopvårdande åtgärder ställs in.
 Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Kompensation vid exploatering av naturområden: Åtgärden skjuts
fram till 2017.
 Information om skyddsvärda träd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Utredningsområde A6: Åtgärden skjuts fram till 2018.
 Bytespunkter/koncept för lokala järnvägsstationer: Åtgärden skjuts
fram till 2018.
 Översyn av cykelprogram: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 MM-arbete i planeringsprocessen: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Cykelvägnätet i Jönköpings kommun: Åtgärden stryks.
 Vattenförsörjningsplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
 Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
 Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Justerandes sign
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Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Klimatsmarta resor – socialtjänsten: Åtgärden skjuts fram till 2018.
Miljözon – tunga fordon: Åtgärden skjuts fram till 2017.
IT- verktyg för kemiska produkter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter: Åtgärden
skjuts fram till 2017.
Nybyggnation och större ombyggnation: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Underhåll och reparation: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Förskolor och skolor: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Information och påverkan på aktörer: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Minskade avfallsmängder: Målet utgår.
Samordnad återbruksdistribution – förstudie: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet men redovisas i Hållbarometern.
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§ 69

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-4 år 2016
Ks/2017:150 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar en rapport över bostadsbyggandet i
Jönköpings kommun för kvartal 1-4 år 2016 tillsammans med redovisning över
antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-02-21 § 45 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign
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§ 70

Medborgarförslag om att förbättra badmöjligheterna vid östra delen
av Vätterstranden
Ks/2016:320 811
Sammanfattning
Mali Jankovic har lämnat förslag på hur man kan förbättra badmöjligheterna
och intresset för bad vid östra delen av Vätterstranden.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-01 § 197 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-08-04
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-08 § 163 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2017-01-17 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-19 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-02-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Jankovic
Kfn
Tn
Stbn
Diariet
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§ 71

Medborgarförslag om belysning av lekplatser
Ks/2016:321 332
Sammanfattning
Angelica Frykholm föreslår att kommunala lekplatser ska belysas vid upprustning, ny- och ombyggnation, samt att lekplatser som upplevs som otrygga ska
kunna belysas vid behov.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-01 § 197 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-08-12
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-17 § 484 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-01-17 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-02-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Frykholm
Stbn
Tn

Justerandes sign
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§ 72

Medborgarförslag om vinterväghållning på huvudcykelstråken
Ks/2016:326 312
Sammanfattning
Bob Lind lämnar förslag på hur vinterväghållningen av huvudcykelstråket i
Jönköpings kommun kan förbättras.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-01 § 197 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-08-17
Tekniska nämndens beslut 2016-12-06 § 256 med tillhörande tjänsteskrivelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-02-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Lind
Tn
Diariet

Justerandes sign
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§ 73

Medborgarförslag om samåkningsparkering i anslutning till
Hedenstorpsrondellen
Ks/2016:362 514
Sammanfattning
Jan Hörnmark föreslår att en samåkningsparkering anläggs i anslutning till
Hedenstorpsrondellen strax utanför Jönköping söder om riksväg 40.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29 § 231 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-09-17
Tekniska nämndens beslut 2017-01-17 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-19 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-02-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
J Hörnmark
Tb
Stbn
Diariet
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