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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 148

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport för uppföljning och verksamhet
t.o.m. april 2017.
Härefter informerar ordföranden och ledamöter i ledningsutskottet om det möte
som genomförts med intressent som anmält intresse av att träffa kommunen i
frågan om ny fotbollsarena vid Jordbron.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 149

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens protokoll 2017-05-16 gällande tillsyn över Överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning
2017-03-31, 2017-05-03, 2017-05-09 och 2017-05-10.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2017-04-10 § 33-37

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-03-28 § 10-14
2017-05-02 § 15-18

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2017-01-30 § 1-11

Månsarp-Taberg

2017-02-13 § 1-9

Lekeryd

2017-04-19 § 10-18

Skärstad-Ölmstad

2017-04-24 § 9-21

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 150

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fodringar.
Kanslichefens beslut att bevilja flaggning vid hamnen på Visingsö med
svenska och estniska flaggor 2017-05-09 med anledning av vänortsbesök från
Väst-Virumaa, Estland.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2017-04-10 § 33-37

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-03-28 § 10-14
2017-05-02 § 15-18

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 151

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. april 2017
Ks/2017:240 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport april 2017 som är den andra fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2017 samt en uppföljning av områden
och förutsättningar som bedöms viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I
aprilrapporten ingår en verksamhetsuppföljning per nämnd samt uppföljning av
uppdrag hämtade från kommunprogram och budgetskrivelse i VIP 2017-2019
med slutdatum 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport för april 2017, daterad 2017-05-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 De nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
tom april 2017 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter, med hänvisning till sid. 48 i månadsrapporten, till protokollet anteckna följande:
”Ambitionsnivån för projektet för att få bort ofrivilliga delade turer är för låg.
Tempot måste höjas och projektet måste bli operativt under året.”
Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
tom april 2017 godkänns.
Beslutet expedieras till: Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 152

Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen
Ks/2017:178 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter avseende 2016.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-22 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
 Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetesrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Verksamhetsberättelse 2016 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 153

Konferens Mänskliga Rättighetsdagarna
Ks/2017:235 799
Sammanfattning
Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras i år i Jönköping och äger rum på
Elmia 9 – 11 november. Årets tema för MR-dagarna är ”De mänskliga rättigheternas framtid”. Konferensen avser att blicka framåt för att ge en bild av de
mänskliga rättigheterna i framtiden, men även diskutera rättigheternas samtid
och historia.
Kostnaden för deltagandet under de tre dagarna, vid anmälan senast
2017-06-30, är 1 715 kronor per person.
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 i
konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna på Elmia 9 – 11 november
2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i
konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna på Elmia 9 – 11 november
2017.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 154

Yttrande över promemorian "Möjlighet att använda en särskild
kvot vid placering i kommunala skolor"
Ks/2017:154 611
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-06-01 yttra sig över
promemorian ”Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor”.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2017-03-03
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-18 § 51 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anderas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Möjlighet
att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala
skolor” lämnas enligt kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade
förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Ordföranden konstaterar att det förligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anderas 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 Anderas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ledamot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

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
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 Anderas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Möjlighet
att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor” överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 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:
Utbildningsdepartementet
Bun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 155

Yttrande över promemoria "Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård" (prop. 2016/17:106)
Ks/2017:171 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-06-02 yttra sig över
promemorian ”Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”
(prop. 2016/17:106)
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2017-03-17
Socialnämndens beslut 2017-05-16 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2017-05-17 § 69 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 promemorian ”Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (prop. 2016/17:106)
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (prop. 2016/17:106)
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 156

Enkät om strokevården inför granskning av patientsäkerheten inom
Jönköpings och Kalmar län
Ks/2017:172 770
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska granska patientsäkerheten inom
strokevården i Jönköpings och Kalmar län. Granskningen rör hur ledning och
styrning fungerar genom hela vårdkedjan i strokevården. Inför tillsynen har
IVO översänt ett antal frågor som myndigheten önskar den politiska ledningens
svar på. Kommunen har beviljats anstånd till den 2017-05-31 med att avge
slutgiltigt svar på frågorna.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2017-03-17 från IVO med frågor om strokevården i Jönköpings
kommun
Äldrenämndens beslut 2017-05-17 § 68 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Äldrenämndens tjänsteskrivelse översänds till Inspektionen för vård
och omsorg som svar på frågor om strokevården i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Äldrenämndens tjänsteskrivelse översänds till Inspektionen för vård
och omsorg som svar på frågor om strokevården i Jönköpings kommun.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
IVO
Än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 157

Yttrande över promemorian "Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet"
Ks/2017:197 422
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian
”Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet”. Näringsdepartementet
föreslår i promemorian ett nytt bemyndigande i livsmedelslagen för att kunna
genomföra EU-kommissionens ändringar i vattendirektivet. Det nya bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att underställa faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram kontrollmyndighetens prövning. Kommunen har beviljats förlängd
svarstid till 2017-06-01.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2017-03-28
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-05-04 § 178 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2017-05-09 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Näringsdepartementet över promemorian ”Genomförande
av ändringar i dricksvattendirektivet” överlämnas enligt kommunalrådet
Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Näringsdepartementet över promemorian ”Genomförande
av ändringar i dricksvattendirektivet” överlämnas enligt kommunalrådet
Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mhn
Tn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 158

Yttrande över två klimatsatsningar från Klimatrådet "Solkraftsutmaningen" och "Minska matsvinnet"
Ks/2017:199 420
Sammanfattning
Vid Klimatrådets möte den 21 mars 2017 ställde sig rådet bakom två nya
klimatsatsningar som Jönköpings kommun nu ges möjlighet att yttra sig över;
Solkraftsutmaningen och Minska matsvinnet.
Beslutsunderlag
Klimatrådets remiss 2017-03-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-12 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Klimatrådet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Klimatrådet.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Miljöstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 159

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
Ks/2017:139 265
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges tillfället att till Länsstyrelsen i Jönköpings län avge
yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet SandvikVästanå. Yttrandet ska efter begäran om anstånd vara Länsstyrelsen tillhanda
senast den 2 juni 2017.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2017-02-23 med komplettering 2017-05-02
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-04-20 § 250 med tillhörande handlingar
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö, inkommen 2017-04-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län över förslag till beslut om
bildande av naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län över förslag till beslut om
bildande av naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn
Kdr Gränna-Visingsö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-31

§ 160

Medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg från
Egnahem till IKHP parkering
Ks/2016:394 312
Sammanfattning
Göran Johansson föreslår att en gång- och cykelväg som även kan användas för
skidor och rullskidor anläggs längs med Smedstorpsvägen i Huskvarna, från
Egnahem till IKHP:s parkering. Syftet är att göra området tillgängligt för fler.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24 § 289 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-10-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-09 § 6 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 181 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-05-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-31
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
G Johansson
Kfn
Stbn
Kdr Huskvarna
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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