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§ 216

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar angående
förslag till verksamhets- och investeringsplan 2018-06-12
Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 18:27 ”Budgetförutsättningar för
åren 2018-2021”
Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 10.30.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Chefen för kanslienhetens beslut att bevilja uppsättande av banderoll
2018-10-07 t.o.m. 2018-10-21 med anledning av Jönköping Filmfestival.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Kompetensförsörjningsstrategi
Ks/2018:306 027
Sammanfattning
Stadskontorets personalavdelning har på uppdrag av kommunstyrelsens
personalutskott tagit fram ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi för
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14
Förslag till kompetensförsörjningsstrategi daterad 2018-08-13
Personalutskottets protokoll 2018-06-05 § 55
Samverkansprotokoll 2018-08-13 § 63
Samverkansprotokoll 2018-06-28 § 57
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kompetensförsörjningsstrategi för Jönköpings kommun godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-08-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Stadskontorets förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Jönköpings
kommun fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att andra stycket under rubriken ”Rekrytera” på sidan
2 i strategin ges följande lydelse: ”Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar
för lika möjligheter oberoende av kön.”
AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar, med instämmande av Ola Helt (f.d. M),
att förslaget om positiv särbehandling under rubriken ”Rekrytera” på sidan 2
utgår ur strategin. I övrigt yrkas bifall till strategin.
Anna Mårtensson (L) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar Anna Mårtensson (L) avslag på Staffan Eklöfs (SD) respektive
AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkade ändringar.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Jämställdhet handlar om lika möjligheter, inte nödvändigtvis om lika utfall för
könen. Positiv särbehandling av en person ger negativ särbehandling av en annan person. Det är diskriminering. Därför kan vi stödja kompetensförsörjningsstrategin endast om stycke två under rubriken ”Rekrytera” ändras enligt vårt
förslag.”
Omröstning
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag, Staffan Eklöfs (SD) yrkande samt AnneMarie Grennhags (f.d.M) yrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta AnneMarie Grennhags
(f.d. M) yrkande som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
AnneMarie Grennhag (f.d. M)
Ola Helt (f.d. M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

Justerandes sign

Ja

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
12
2
1
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte en
ledamot avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadskontorets förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Jönköpings
kommun fastställs.
Reservationer
AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. Vidare reserverar sig Staffan Eklöf (SD) mot beslut att inte anta hans förslag som
motförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Kommunstyrelsens samordningsfunktion för arbetet med digitalisering
Ks/2018:323 005
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05 § 164 att ge stadskontoret i uppdrag
att förtydliga samordningsfunktionen för digitaliseringsstrategin samt redovisa
hur förvaltningens kompetens och resurser för utveckling och uppföljning kan
säkerställas.
Stadskontoret redogör i tjänsteskrivelse 2018-07-06 för förslag på organisering
under kommunstyrelsen av arbetet med digitalisering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-07-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens samordningsfunktion för
arbetet med digitalisering godkänns.
 Stadskontorets önskemål om tillkommande anslag för digitalisering beaktas i arbetet med verksamhets- och investeringsplan för 2019–2021.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens samordningsfunktion för
arbetet med digitalisering godkänns.
 Stadskontorets förslag om tillkommande anslag för digitaliseringsarbetet övervägs i samband med behandlingen av förslag till verksamhets- och investeringsplan 2019-2021.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens samordningsfunktion för
arbetet med digitalisering godkänns.
 Stadskontorets förslag om tillkommande anslag för digitaliseringsarbetet övervägs i samband med behandlingen av förslag till verksamhets- och investeringsplan 2019-2021.
Beslutet expedieras till: Stadsdirektören, Stabschefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Medborgarförslag om självkörande och förarlösa minibussar i
Jönköping
Ks/2018:257 531
Sammanfattning
Marcus Davidsson föreslår genom ett medborgarförslag att självkörande och
förarlösa bussar införs i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2018-05-31 § 109 beslutat överlåta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2018-05-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-08-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Länstrafiken i
Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Länstrafiken i
Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
M Davidsson
Länstrafiken i Jönköpings län
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Medborgarförslag om att det landstingsfinansierade högkostnadsskyddet för läkemedel i Jönköping ska gälla alla medborgare och
skattebetalare
Ks/2018:263 770
Sammanfattning
Marcus Davidsson föreslår genom ett medborgarförslag att högkostnadsskyddet för läkemedel ska gälla oavsett om förskrivande läkare arbetar i ett annat
EU-land.
Kommunfullmäktige har 2018-05-31 § 109 beslutat överlåta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2018-05-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-08-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Region Jönköpings
län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Region Jönköpings
län.

Beslutet expedieras till:
M Davidsson
Region Jönköpings län
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Yttrande över förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
Ks/2018:316 779
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-09-01 yttra sig över
förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2018-06-19
Socialnämndens beslut 2018-08-21 § 157 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Socialnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till
Socialstyrelsen som kommunens yttrande över förslag till föreskrifter
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Socialnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till
Socialstyrelsen som kommunens yttrande över förslag till föreskrifter
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Motion om genomlysning av socialförvaltningens organisation och
sätt att arbeta
Ks/2017:474 700
Sammanfattning
Ola Helt (f.d. M), Carin Berggren (f.d. M), Anders Jörgensson (f.d. M) och
AnneMarie Grennhag (f.d. M) föreslår med anledning av vad som anförs i motion 2017-12-21 följande:
 En extern part genomför en genomlysning av socialförvaltningen i syfte
att säkerställa att förvaltningen har ett professionellt förhållningssätt,
arbetar på ett kostnadseffektivt sätt och därutöver utreder alla
övriga tänkbara förslag till eventuella förbättringsåtgärder.
 Resultatet av utredningen redovisas för Jönköpings kommunfullmäktige
senast 6 månader efter att arbetet påbörjats.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 § 3 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden och socialnämnden
för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2017-12-21
Socialnämndens beslut 2018-05-15 § 104 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 67 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-08-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkande
AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar, med instämmande av Ola Helt (f.d. M),
bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
 Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
AnnMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Redovisning av uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera fler dagbarnvårdare
Ks/2017:481 690
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 § 236 bl.a. att uppdra till kommunstyrelsen att utreda om förändrade ekonomiska förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera fler. Stadskontoret redogör för
uppdraget i tjänsteskrivelse 2018-08-06.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets redovisning av uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska förutsättningar för familjedaghem påverkar möjligheten att rekrytera fler dagbarnvårdare godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-08-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets redovisning av uppdrag att utreda om förändrade
ekonomiska förutsättningar för familjedaghem påverkar möjligheten att
rekrytera fler dagbarnvårdare godkänns.
 En justering av kostnadsersättningen i enlighet med förändringen av
KPI mellan 2013 och juli 2018 genomförs fr.o.m. oktober 2018.
Ersättningens storlek ska i fortsättningen räknas upp årligen och följa
utvecklingen av KPI. Finansiering av nivåhöjningen sker inom barnoch utbildningsnämndens budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-08-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag samt yrkar följande tillägg:
 Kommunens samtliga dagbarnvårdare ges tjänstetelefon.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD)
tilläggsyrkande.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag.
AnnMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag samt avslag på Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att avslå Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets redovisning av uppdrag att utreda om förändrade
ekonomiska förutsättningar för familjedaghem påverkar möjligheten att
rekrytera fler dagbarnvårdare godkänns.
 En justering av kostnadsersättningen i enlighet med förändringen av
KPI mellan 2013 och juli 2018 genomförs fr.o.m. oktober 2018.
Ersättningens storlek ska i fortsättningen räknas upp årligen och följa
utvecklingen av KPI. Finansiering av nivåhöjningen sker inom barnoch utbildningsnämndens budget.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Beslutet expedieras till:
Bun
Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 225

Yttrande över samråd gällande Riksintresse för energiproduktion,
vattenkraft
Ks/2018:333 370
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-09-07 yttra sig över
samråd gällande riksintresse för energiproduktion vattenkraft.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss inkommen 2018-07-03
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-08-16 § 71 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot förslaget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Länsstyrelsen i Jönköpings län meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot förslaget.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsens i Jönköpings län
Mhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Farbergskärret i Jönköpings kommun
Ks/2018:288 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att
senast den 31 augusti yttra sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Farbergsskärret i Jönköpings kommun. Naturreservatet
Farbergskärret är 166 ha och ligger 15 km söder om Jönköpings strax söder om
Granarpssjön, ca 2 km väster om E4:an.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2018-05-31
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 398 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadsbyggnadsnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse med
bilaga överlämnas till Länsstyrelsen som kommunens yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Farbergskärret i
Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Stadsbyggnadsnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse med
bilaga överlämnas till Länsstyrelsen som kommunens yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Farbergskärret i
Jönköpings kommun.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Återrapportering samt nytt ställningstagande för uppförande av
fotbollsarena
Ks/2018:352 040
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 behandlades stadskontorets rapport om arbetet med samordning och koordinering av planeringsarbetet för en fotbollsarena på Jordbrovallen. I samband därmed gavs kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta samordna nämndernas arbete som rör byggnationen av ny arena och att samverka med övrig utvecklingsverksamhet runt
södra Munksjön. Vidare skulle kommunstyrelsen utreda lämplig driftsorganisation för en arena liksom olika intäktsmöjligheter för en arenaverksamhet.
Styrelsen gavs även i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige om det
framkommer uppgifter som avviker från det underlag som presenterats i ärendet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-08-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapport rörande driftsformer och intäktsmöjligheter godkänns.
 Pågående arbete inom berörda nämnder för uppförande av en fotbollsarena vid Jordbron avslutas.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna och i samverkan
med övriga berörda nämnder genomföra fördjupade studier av och
lämna förslag på utveckling av Stadsparksvallen som utomhusarena för
fotboll genom nybyggnation eller ombyggnad av nuvarande anläggning
med utgångspunkt från det arbete som tidigare gjorts beträffande
Stadsparksvallen. Arenan ska uppfylla Svenska fotbollförbundets krav
för allsvenskt spel.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna och i samverkan
med övriga berörda nämnder klargöra förutsättningar för och lämna
förslag på en utomhusarena för fotboll som uppfyller Svenska fotbollförbundets krav för allsvenskt spel inom Elmiaområdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Arbetet ska bedrivas med fokus på kostnadseffektiva lösningar vad avser såväl investeringar som drift samt belysa planfrågor, miljöfrågor,
trafik- och övriga infrastrukturfrågor, rådighet över mark, eventuella
synergieffekter med andra verksamheter samt belysa övriga omständigheter som kan vara av betydelse. Översiktliga ekonomiska kalkyler ska
redovisas.
 Kommunstyrelsens uppdrag återredovisas till kommunfullmäktige i
februari 2019.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapport rörande driftsformer och intäktsmöjligheter godkänns.
 Pågående arbete inom berörda nämnder för uppförande av en fotbollsarena vid Jordbron avslutas.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
en utveckling av Stadsparksvallen till allsvensk standard.
Ola Helt (f.d. M) yrkar, med instämmande av AnnMarie Grennhag (f.d. M), att
den tredje strecksatsen i kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag utgår
samt att den fjärde strecksatsen kompletteras med Rosenlundsområdet. Yrkandet innebär att kommunstyrelsen föreslås besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapport rörande driftsformer och intäktsmöjligheter godkänns.
 Pågående arbete inom berörda nämnder för uppförande av en fotbollsarena vid Jordbron avslutas.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna och i samverkan
med övriga berörda nämnder klargöra förutsättningar för och lämna
förslag på en utomhusarena för fotboll som uppfyller Svenska fotbollförbundets krav för allsvenskt spel inom Elmiaområdet och Rosenlundsområdet.
 Arbetet ska bedrivas med fokus på kostnadseffektiva lösningar vad avser såväl investeringar som drift samt belysa planfrågor, miljöfrågor,
trafik- och övriga infrastrukturfrågor, rådighet över mark, eventuella
synergieffekter med andra verksamheter samt belysa övriga omständigheter som kan vara av betydelse. Översiktliga ekonomiska kalkyler ska
redovisas.
 Kommunstyrelsens uppdrag återredovisas till kommunfullmäktige i
februari 2019.
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yrkande respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-29

Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson låter för KD-gruppen till protokollet anteckna följande:
”Beslutet om en ny fotbollsarena på Jordbron var och är ekonomiskt orimligt
och oansvarigt. Vi Kristdemokrater är det parti som tydligast och hårdast drivit
på för att arenabeslutet ska rivas upp. Ett arbete som nu ger resultat. Arenaprojektet på Jordbron skrotas. Problemet är att det som istället föreslås inte löser
frågan.
Åtminstone sex av kommunfullmäktiges partier är överens om att nu tillsätta
utredningar kring Elmia och Stadsparken och att frågan ska avgöras först nästa
år. Detta trots att de bedömningar som gjorts tydligt pekar på att även Elmia
blir ett för dyrt arenaalternativ.
Vi Kristdemokrater vill utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard. Det
kan ske till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Nya utredningar kostar däremot såväl tid som pengar. Det finns idag en ganska tydlig bild av de olika
arenaalternativ som står till buds samt deras respektive för- och nackdelar. Att
nu tillsätta nya utredningar syftar endast till att skjuta frågan och oenigheten på
framtiden. För partierna är i realiteten inte överens.
Vi Kristdemokrater är beredda att fatta ett tydligt beslut nu och omedelbart
påbörja arbetet för att utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard. Istället
kommer väljarna nu få beskedet att det inte blir något besked före valet. Vi tror
att det skadar förtroendet för partier och politiker. Vi borde istället visa ledarskap och handlingskraft. För väljarna, fotbollen och idrotten i stort förtjänar
tydliga besked.
Välfärden står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är då orimligt att
lägga gigantiska summor på en ny arena. Stadsparksvallen är klassisk fotbollsmark, landets vackrast belägna arena och en uppgradering till allsvensk
standard skulle kunna ske till en betydligt lägre kostnad än Jordbroprojektet.
Det måste dock ske på ett sådant sätt så att ingreppen i stadsparken blir begränsade.
Genom att Jordbroprojektet rivs upp ökar möjligheten att på sikt tillgodose
andra idrotters arenabehov. Hur detta ska göras är en dialog som vi gärna deltar
i. Likaså de fortsatta diskussionerna kring hur kommunen ska hantera sina badhus.”

Omröstning
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag, kommunalrådet Anderas Sturessons (KD)
yrkande samt Ola Helts (f.d. M) yrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-29

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att anta kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yrkande som motförslag till kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (f.d. M)
x
Ola Helt (f.d. 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
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
10
2
3
Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 2 nej-röster varjämte 3 ledamöter
avstår från att rösta och kommunstyrelsen har således beslutat bifalla kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Rapport rörande driftsformer och intäktsmöjligheter godkänns.
 Pågående arbete inom berörda nämnder för uppförande av en fotbollsarena vid Jordbron avslutas.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna och i samverkan
med övriga berörda nämnder genomföra fördjupade studier av och
lämna förslag på utveckling av Stadsparksvallen som utomhusarena för
fotboll genom nybyggnation eller ombyggnad av nuvarande anläggning
med utgångspunkt från det arbete som tidigare gjorts beträffande
Stadsparksvallen. Arenan ska uppfylla Svenska fotbollförbundets krav
för allsvenskt spel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda och samordna och i samverkan
med övriga berörda nämnder klargöra förutsättningar för och lämna
förslag på en utomhusarena för fotboll som uppfyller Svenska fotbollförbundets krav för allsvenskt spel inom Elmiaområdet.
 Arbetet ska bedrivas med fokus på kostnadseffektiva lösningar vad avser såväl investeringar som drift samt belysa planfrågor, miljöfrågor,
trafik- och övriga infrastrukturfrågor, rådighet över mark, eventuella
synergieffekter med andra verksamheter samt belysa övriga omständigheter som kan vara av betydelse. Översiktliga ekonomiska kalkyler ska
redovisas.
 Kommunstyrelsens uppdrag återredovisas till kommunfullmäktige i
februari 2019.
Reservationer
KD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Anderas Sturessons (KD) yrkande.
Ola Helt (f.d. M) och AnnMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig dels mot beslutet till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande, dels mot beslutet att inte anta
hans yrkande som motförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Motion om att riva upp arenabeslutet och utveckla Stadsparksvallen
Ks/2017:409 829
Sammanfattning
Andreas Sturesson, Simon Rundqvist och Margareta Strömberg för den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen konstaterar i motion 2017-11-08 att
det nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Motionärerna anser att beslutet är
ekonomiskt orimligt och oansvarigt. Mot bakgrund av vad som anförs i motion
föreslås kommunfullmäktige besluta:
 Att riva upp kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 10.
 Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppgift att påbörja detaljplanearbete i
syfte att utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard.
 Att ge kommunstyrelsen i uppgift att i samverkan med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
en utveckling av Stadsparksvallen till allsvensk standard.
Kommunfullmäktige har 2017-11-30 § 280 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden, kultur- och
fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2017-11-08
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-01-24 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2018-02-20 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-02-25 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-08-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande och finner
det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (f.d. M)
x
Ola Helt (f.d. 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
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
11
2
2
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 2 ledamöter avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
KD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Friköpsavtal för Fastighets AB Jönköping Österbotten 4 avseende
fastigheten Örlogsmannen 3 i kv. Dialogen Jönköping
Ks/2018:348 514
Sammanfattning
Skanska AB har ansökt om bygglov för kontorslokaler i kvarteret Dialogen i
Jönköping, på del av nuvarande fastigheten Örlogsmannen 3. Det Skanskaägda bolaget Fastighets AB Jönköping Österbotten 4 har hemställt om att få
lösa 115 parkeringsplatser med friköp.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 med förslag till friköpsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och Fastighets AB Österbotten 4 avseende del av fastigheten Örlogsmannen 3 i kvarteret Dialogen i
Jönköping godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet
Peter Jutterströms (M) förslag, nämligen följande:
 Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och Fastighets AB Österbotten 4 avseende del av fastigheten Örlogsmannen 3 i kvarteret Dialogen i
Jönköping godkänns.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Beslutet expedieras till:
Fastighets AB Jönköping Österbotten 4
Chefsjuristen, Sbk, Tk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Yttrande över förslag till detaljplan för Flora 5 Liljeholmen,
Jönköpings kommun
Ks/2018:340 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-07-13 för yttrande senast
2018-09-03 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Flora 5
Liljeholmen, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggnation av flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-07-13 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Flora 5 Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Flora 5 Liljeholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Yttrande över förslag till detaljplan för Åkerärten 1 och 2
Rosenlund, Jönköpings kommun
Ks/2018:341 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-07-13 för yttrande senast
2018-09-14 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Åkerärten 1 och 2
Rosenlund, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att reglera bebyggelsen på fastigheterna Åkerärten 1 och 2.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-07-13 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Åkerärten 1 och 2 Rosenlund, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Yrkande
Ola Helt (f.d. M) yrkar, med instämmande av AnnMarie Grennhag (f.d. M),
avslag på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Protokollsanteckning
Ola Helt (f.d. M), med instämmande av AnnMarie Grennhag (f.d. M), låter till
protokollet anteckna följande:
”Att ändra en detaljplan för att byggd fastighet ska bli godkänd i efterhand är
att försöka korrigera ett felaktigt beviljat bygglov. Det utfärdade bygglovet
upphävdes av såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen. Att därefter
från kommunens sida, i strid med då gällande regler nu ändra reglerna är allt
annat än likabehandling av våra medborgare.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag respektive Ola Helts (f.d. M) avslagsyrkande och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Ola Helts (f.d. M) yrkande.
Justerandes sign

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

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (f.d. M)
x
Ola Helt (f.d. 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
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
12
2
1
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Åkerärten 1 och 2 Rosenlund, Jönköpings kommun.
Reservation
Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Tahe 1:66 Jönköpings
kommun
Ks/2018:338 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-07-03 för yttrande senast
2018-09-10 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Tahe 1:66,
Taberg, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 130 bostäder.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-07-03 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del
av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-08-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del
av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 233

Medborgarförslag om isbana i Stadsparken
Ks/2017:428 819
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 § 283 att till tekniska nämnden för
beslut överlämna ett medborgarförslag om isbana i Stadsparken. Tekniska
nämnden har meddelat att nämnden inte är beslutsinstans i frågan.
Mot bakgrund av detta åvilar det kommunstyrelsen att överlämna ärendet till
berörd nämnd vilken är kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2017-11-22
Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 107 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget om isbana i Stadsparken överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget om isbana i Stadsparken överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kfn
Tn

Justerandes sign
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