JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (f.d. M)
Ola Helt (f.d. M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L) ers. A Mårtensson (L)
Irada Söderberg (S) ers. I De Basso (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S) ers. A Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Peter Jutterström (M)

Övriga närvarande

Bert-Åke Näslund (M)
Kent Ly (M)
Inger Grund (M)
Susanne Wismén (KD)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Utses att justera

AnneMarie Grennhag (f.d. M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter
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Johan Fritz, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Lars-Åke Svensson, chefsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Selma Hadzalic, kom.rådssekr.
Therése Olofsson, kommunsekr.
Bo Henriksson, sekreterare
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Bo Henriksson
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§ 153

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. april 2018.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 10.50.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från budgetberedningens överläggningar om verksamhetsoch investeringsplan 2018-04-04 och 2018-05-03.
Följande handlingar biläggs:
Protokoll från kommundelsråd Tenhult 2018-04-18 § 12-24
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Tf. stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för
stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. april 2018
Ks/2018:251 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport april 2018 som är den andra fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller
en ekonomisk prognos för helåret 2018 samt en uppföljning av områden och
förutsättningar som är viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I aprilrapporten ingår en verksamhetsuppföljning per nämnd, där en uppföljning av
de budgettillskott/budgetreduceringar som beslutades i VIP 2018-2020 ingår.
Det ekonomiska resultatet för 2018 bedöms uppgå till +168 mnkr fördelat på
+160 mnkr för skattefinansierad verksamhet och +8 mnkr för affärsverksamhet. Resultatet i prognosen motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
I prognosen är inräknat försäljning av mark och fastigheter vilket innebär att
realisationsvinster och realiserad värdeökning av mark har förbättrat resultatet
med 238 mnkr. När dessa jämförelsestörande poster räknas bort, liksom affärsverksamhetens resultat, uppgår det ordinarie resultatet till – 78 mnkr.
Vid avstämning av balanskravet ska vissa realisationsvinster räknas av från
resultatet vilket innebär att resultatet för avstämning mot balanskravet uppgår
till 81 mnkr.
Beslutsunderlag
Månadsrapport för april 2018, daterad 2018-05-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport april 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-30
Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport april 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl.
(etapp 3) Jönköpings kommun
Ks/2018:255 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2018-05-04 för yttrande senast
2018-06-12 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Vingpennan
1 m.fl. (etapp 3) Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder samt kommunala gator, torg och parkytor på
Kungsängen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-05-04 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 Vingpennan 1 m.fl. (etapp 3), Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) förslag med följande tillägg:
 Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden uppmanas att i framtida
detaljplaner säkerställa att förskola och skola ges goda förutsättningar
och placeringar i omvandlingsområden i syfte att möjliggöra verksamheter av god kvalitet för såväl barn och elever som personal.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-05-30
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) föreslagna tillägg.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
föreslagna tillägg.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Peter Jutterströms
(M) förslag.
Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg
till avgörande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg och finner att kommunstyrelsens beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
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
Ingvar Åkerberg (L)
x
Irada Söderberg (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Hans-Lennart Stenqvist (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
6
9
Summa
Kommunstyrelsen har alltså med 6 ja-röster och 9 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del
av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 3), Jönköpings kommun.
 Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden uppmanas att i framtida
detaljplaner säkerställa att förskola och skola ges goda förutsättningar
och placeringar i omvandlingsområden i syfte att möjliggöra verksamheter av god kvalitet för såväl barn och elever som personal.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och L reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tillägg.

Beslutet expedieras till:
Stbn
Tn
Justerandes sign
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