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§ 158 

Inledning 
 

Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverlägg-

ningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00. 
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§ 159 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 

stadskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
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§ 160 

Kommunrevisionens granskning av löneprocessen 
Ks/2017:455   020 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av löneprocessen inom 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska 

nämnden och äldrenämnden. Granskningen har dokumenterats i en rapport. I 

rapportens sammanfattning redovisas iakttagelser och rekommendationer.  

Revisorerna efterfrågar kommunstyrelsens syn på rapportens rekommenda- 

tioner. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens skrivelse 2017-11-24 med tillhörande granskningsrapport 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 med bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-14 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens ytt-

rande till kommunrevisionen. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkande 

Staffan Eklöf (SD) yrkar på följande tillägg:  

 Stadskontoret ges i uppdrag att se över och förtydliga rutiner, ansvars-

fördelning och manualer vid anställningars avslutande. 

 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först – utan omröstning – att avslå tilläggsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie  

Nilssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens  

yttrande till kommunrevisionen. 
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Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

HR-chefen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05  

8   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 161 

Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför man-

datperioden 2019-2022 
Ks/2018:120   001 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-01 § 201 att tillsätta en parlamentarisk 

kommitté med följande uppdrag: 

 Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kom-

munfullmäktige till kommittén. 

 Överväga nämndsorganisationen i kommunen.  

 Med ett genusperspektiv utvärdera de förtroendevaldas möjligheter att 

förena privatliv och yrkesliv med offentliga uppdrag i kommunen, ge-

nomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor för 

kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag samt arvodesregler 

och arvodesnivåer.  

 Behandla partiernas arbetsförutsättningar. 

 

Den parlamentariska kommittén har upprättat slutrapport daterad 2018-04-06. 

 

I rapporten hemställer kommittén att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-

mäktige besluta följande, att gälla från och med mandatperioden 2019-2023: 

 

Kommundelsråden 

1. Kommundelsråden avvecklas. Reglementet för kommundelsråden ska 

därmed upphöra. Framtida inriktning är lokala utvecklingsgrupper samt 

utveckling av medborgardialogen med lokalt fokus. 

 

Medborgardialog och lokala utvecklingsgrupper 

2. Medborgardialogen ska utvecklas vidare. Det är även viktigt att de lo-

kala utvecklingsgrupperna utvecklas så att invånare i hela kommunen 

ges möjlighet att vara med och påverka. 

3. En centralt placerad funktion inrättas på stadskontoret som stödjer ut-

vecklingen av medborgardialog. 

 

Medborgarförslag och e-petition 

4. Medborgarförslag ska kunna lämnas in digitalt med stöd av  

e-legitimation. Alla förslag, oavsett om de inkommer på digital väg  

eller skriftligen, ska publiceras på kommunens webbplats med möjlig-

het att stödjas genom gillamarkering. Dessa ändringar bör regleras i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. I övrigt ska medborgarförslagen 

hanteras enligt nuvarande rutiner. 
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Sammanlägga arbetsmarknadsfunktion med integrationsfrågor 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur samverkan mellan för-

valtningar kan stärkas och uppmanas även se över välfärdsutskottets 

roll i att samordna, stödja och förbättra detta arbete inklusive se över 

reglementen och utskottets sammansättning. 

6. Arbetsmarknadsavdelningen placeras direkt under förvaltningschefen i 

nivå med skolformerna. 

 

Organisering av miljö -och hälsoskyddsfrågor 

7. Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskydds-

nämnden samt Södra Munksjön Utvecklings AB ges ett gemensamt 

uppdrag att säkerställa att miljö- och hälsoskyddskontorets perspektiv 

och kompetens tas tillvara och kommer in tidigt i de gemensamma pro-

cesser som finns mellan dem. Detta kan ske genom PLEX-processen 

(plan och exploateringsprocessen) och på annat sätt. 

8. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska 

nämnden uppmanas att gemensamt säkerställa den breddning av kom-

petens inom ekologi, biologi och geologi som man anser sig behöva för 

att kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta ett samlat grepp om hur kommu-

nens arbete med Agenda 2030 ska bedrivas. 

 

Exploateringsfrågor 

10. Kommittén föreslår att samhällsbyggnadsutskottet (tekniska utskottet) 

får ett tydligt uppdrag att utgöra styrgrupp för inriktning av prioritering 

och samordning av planfrågor, markfrågor och vad gäller stadsdelsa-

spekter samt vid behov adjungera välfärdsnämndernas presidier. 

 

Upphandlingsfrågor 

11. Reglementen för nämnder ses över för avstämning mot nuvarande reg-

ler för upphandling. 

12. Upphandlingsutskottet uppdrag tydliggörs avseende: 

   Ta beslut i policy och andra övergripande frågor som är gemen-

samma för alla verksamheter. 

   Upphandlingsavdelningen och upphandlingsutskottet ska bli in-

kopplade i ärenden så att deras synpunkter tas med i anbuds-

handlingarna innan dessa skickas ut för anbud. 

   Tillse att uppföljning av upphandlingsverksamheten sker. 

 

Sociala nämnder 

13. De tre sociala områdesnämnderna avvecklas och ersätts med en ny 

nämnd, IFO-nämnd, med 15+15 ledamöter/ersättare. Inom nämnden 

ska tre geografiska utskott finnas för myndighetsutövning, med 5+5  

ledamöter/ersättare samt ordförande och en vice ordförande. IFO-

funktionen på socialförvaltningen flyttas från socialnämnden och läggs 

under IFO-nämnden. 
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14. Socialnämnden minskas med 2+2 ledamöter/ersättare. Socialnämnden 

är fortsatt ansvarig nämnd för den centrala administrationen inom soci-

alförvaltningen. Övergripande socialpolitiska frågor som inte naturligt 

landar på IFO eller äldrenämnden ska företrädesvis hanteras av social-

nämnden. 

15. Reglementena för alla nämnder (IFO, social och äldre) justeras så att 

myndighetsutövning, som idag ligger på områdesnämnderna, fördelas 

på de tre nämnderna. 

 

Terminologiändring 

16. Benämningen på tekniska utskottet bör ändras till samhällsbyggnadsut-

skottet för att ge en representativ bild över vilka frågor som hanteras 

inom utskottet. 

 

Översyn av strukturen för bostadsbolagen 

17. Ett nytt bostadsbolag bildas bestående av AB Bankerydshem, AB 

Grännahus, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, Bottnaryds  

Bostads AB och Visingsöbostäder AB med en styrelse på 13 ledamöter. 

Lokal förankring för de boende ska finnas genom lokala drift- och om-

rådeskontor samt att de nuvarande bolagsnamnen behålls som affärsom-

råden eller motsvarande. Ägardirektiven för det nya bolaget ska säker-

ställa att byggnation sker i samtliga kommundelar. 

 

Parlamentarisk kommitté 

18. En parlamentarisk kommitté tillsätts under kommunfullmäktige likt 

andra nämnder för att arbeta under hela mandatperioden. Kommittén 

ska bestå av ordförande och en vice ordförande och med representation 

från alla partier som är representerade i kommunfullmäktige samt att 

ersättare utses för varje ledamot. Partier som har mer än 25 % av man-

daten i kommunfullmäktige ska tilldelas två ledamöter. 

 

Tvååriga mandatperioder 

19. Mandatperioden för nämnder ändras till 2 år. Det innebär att val sker 

för år 1-2 i mandatperioden efter allmänt val och därefter för år 3-4 två 

år efter val. Detta gäller alla nämnder i Jönköpings kommun förutom 

kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden. 

 

Enkät när förtroendevald lämnar 

20. Förtroendevald i kommun och bolag erhåller enkät, i samband med att 

förtroendevald lämnar sitt uppdrag, för att orsaker till begärt entledi-

gande ska kunna kartläggas i syfte att förbättra förtroendevaldas förut-

sättningar. 

 

Arvodering av förtroendevalda 

21. Sammanträdesarvodet för första timmen höjs med 50 procent. 
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22. Grundbeloppet, som utgör bas för alla ersättningar och arvoden, ska 

vara inkomstbasbeloppet x 1,01472. I 2018-års nivå innebär det ingen 

förändring utan motsvarar exakt nuvarande grundbelopp. Beloppet ska 

årligen räknas upp i relation till inkomstbasbeloppet. 

23. Lönen för kommunstyrelsens ordförande ska vara 110 % av lönen för 

övriga kommunalråd. 

24. Lönen för kommunalråden höjs från 63 420 kr till 65 000 kr innebä-

rande 1,04 x inkomstbasbeloppet. Beloppet ska årligen räknas upp i  

relation till inkomstbasbeloppet. 

25. Arvode inrättas för 1:e vice ordförande i nämnder och bolag och utgör 

20 % av ordförandens arvode. 

26. Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB och Elmia AB höjs från 

faktor 1,5 till 2,0 och flyttas till ny grupp 1a. Det föreslagna nya  

bostadsbolaget ska ha faktor 1,5, grupp 1b, och Jönköpings kommun 

Fastighetsutvecklings AB höjs från faktor 0,7 till 1,0 innebärande att 

bolaget flyttas från arvodesgrupp 3 till 2. 

27. Nya IFO-nämnden placeras i grupp 2, faktor 1,5 och de tre utskotten 

med var sin ordförande och vice ordförande (60 % arvode) placeras 

också i grupp 2. Ersättare i utskotten får delta i sammanträden med  

ersättning inkl. för förlorad arbetsförtjänst. Hantering av arvode för 

jourtjänstgöring behöver ses över för de fall när denna överlämnas till 

annan än vice ordförande. 

28. Arvodet för kommunfullmäktiges presidium höjs från 1,5 till 2,0 av 

grundbeloppet innebärande att kommunfullmäktige flyttas från arvo-

desgrupp 2 till 1b.  

29. Utöver det arvode som finns för presidiet i kommunrevisionen införs ett 

arvode på 0,4 av grundbeloppet för samtliga ledamöter i revisionen 

(inkl. presidiet). Det innebär ny grupp 5 (faktor 0,4), då arvoden med 

faktor 0,3 föreslås utgå. 

30. Arvodet för gruppledaren höjs från 0,3 till 1,0 av grundbeloppet innebä-

rande att gruppledarna flyttas från arvodesgrupp 5 till 3. Arvodet ska 

kunna delas med annan förtroendevald inom kommunen med uppdrag i 

kommunfullmäktige, nämnd eller bolag. Det bör tydliggöras i ett reg-

lemente vad arvodet avser och hur det kan fördelas i enlighet med ovan. 

31. Arvoden fastställs för samtliga av kommunstyrelsens utskott enligt 

samma nivå som personalutskottet för ordförande och med 60 % av 

ordförandearvode för vice ordförande (alternativt 1:e och 2:e vice ord-

förande). 

32. Arvode för den parlamentariska nämnden enligt arvodesgrupp 4, inne-

bärande en andel av grundbeloppet på 0,7. För år 1 och 4 i mandat- 

perioden föreslås en nivå på 50 % och för år 2-3 100 %. För vice ordfö-

rande i kommittén föreslås arvode på 60 % av ordförandens arvode. 

 

Villkor för heltids- eller deltidsarvoderade förtroendevalda 

33. Villkor för heltids- eller deltidsarvoderade förtroendevalda antas enligt 

bilaga 6 med den ändringen att kommunalrådstjänster ska utgöra minst 

50 % och att endast heltidskommunalrådstjänster ska kunna delas om 

partiet så önskar. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05  

12   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutsunderlag 

Parlamentariska kommitténs slutrapport 2018-04-06 

Yttrande från kommundelsråd Skärstad-Ölmstad 2018-04-23 

Sociala områdesnämndernas beslut 2018-04-25 § 140, 2018-05-08 § 180, 

2018-05-14 § 162 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö inkommen 2018-04-26 

Yttrande från kommundelsråd Månsarp-Taberg 2018-05-02 

Socialnämndens beslut 2018-05-15 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-05-14 § 62 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Yttrande från styrelserna i AB Grännahus, AB Bankerydshem, AB 

Norrahammars Kommunala Bostäder, Visingsöbostäder AB, Bottnaryds  

Bostads AB 2018-05-16 

Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 66 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets yttrande 2018-05-18 

Yttrande från kommunfullmäktiges presidium 2018-05-28 

Kommunalrådsyttranden enlig nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-05-28 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Parlamentariska kommitténs förslag tillstyrks med följande ändringar: 

 Punkt 3 ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja  

utvecklingen av medborgardialogen.” 

 Punkt 5 ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över 

hur samverkan mellan nämnder kan stärkas och uppmanas även se 

över välfärdsutskottets roll i att samordna, stödja och förbättra detta 

arbete inklusive att se över reglemente och utskottets sammansätt-

ning.” 

 Punkt 6 ges lydelsen: ”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

ges i uppdrag att överväga förvaltningsorganisationen med avseende 

på arbetsmarknadsavdelningens placering.” 

 Punkt 10 ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen uppmanas se över  

samhällsbyggnadsutskottets roll med att samordna mark- och plan-

frågor.” 

 Punkt 12 ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen uppmanas tydliggöra 

upphandlingsutskottets roll med beaktande av vad som parlamenta-

riska kommittén framfört” 

 Punkt 13 ges lydelsen: ”De tre sociala områdesnämnderna avveck-

las och ersätts med en ny nämnd, IFO-nämnd, med 15+15 ledamö-

ter/ersättare. Nämnden ska utse tre geografiska utskott med 5+5  

ledamöter/ersättare samt ordförande och en vice ordförande.  

Socialnämnden föreslås överföra socialförvaltningens IFO-funktion 

till den nya IFO-nämnden. 
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 Parlamentariska kommitténs uppdrag förklaras avslutat och kommittén 

upplöses. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-05-25 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med föl-

jande ändringar och tillägg: 

 Punkt 1 ges följande lydelse: ”Kommundelsråden bibehålls tills vidare.” 

 Punkt 17 ges följande lydelse: ”Jönköpings kommuns bostadsbolag  

organiseras i två dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB. Bostads AB 

Vätterhem utgör det ena dotterbolaget, det andra dotterbolaget samlar 

verksamheterna i nuvarande Visingsöbostäder AB, Bottnaryds Bostads 

AB, Grännahus AB, AB Norrahammars Kommunala Bostäder och AB 

Bankerydshem. Till det nya dotterbolaget skapas fyra dotterdotterbolag 

Grännahus-Visingsöbostäder AB, Bottnaryds Bostads AB, AB Norra-

hammars Kommunala Bostäder och AB Bankerydshem.” 

 Punkt 19 ges följande lydelse: ”Mandattid för nämnder om fyra år  

bibehålls.” 

 Starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden ändras till klockan. 

09.00. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkanden 

Ola Helt (f.d. M) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) för-

slag med de ändringarna att följande punkter i parlamentariska kommitténs 

förslag avslås: 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32. 

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar följande: 

 Punkt 1. Bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag att kom-

mundelsråden bibehålls tills vidare. 

 Punkterna 10 och 12. Bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag. 

 Punkt 13. Bifall till parlamentariska kommitténs förslag. 

 

Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD) följande tillägg: 

 Oppositionsrådstjänsterna ska fördelas bland de partier som är i oppo-

sition, i proportion till partiernas i valet erhållna antal ledamöter i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag. 

 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på kommunalrådet Ilan 

De Bassos (S) tillägg att starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden 

ändras till klockan 09.00. 
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Protokollsanteckning 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) låter till protokollet an-

teckna följande: 

”Enligt de handlingar som redovisas i ärendet kan vi utläsa att alla partier som 

är representerade i kommunfullmäktige ställt sig bakom höjda arvoden för för-

troendevalda i såväl nämnder som bolag. Samtidigt har alla nämnder fått i upp-

drag att redovisa vilka effekter det blir för den kommunala verksamheten om 

det stora besparingskrav som aviserats kommer att verkställas. För oss säger 

sunt förnuft att ska det göras besparingen i välfärden ska samma återhållsamhet 

även gälla de förtroendevalda.” 

Beslutsordning 

På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande 

uppta de punkter i kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag där olika 

förslag föreligger. Därefter upptas de yrkade tilläggen. Slutligen upptas det 

samstämmiga förslaget i övrigt. 

Punkt 1. Kommundelsråden 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

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 Ann-Marie Nilssons (C) 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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Ingvar Åkerberg (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (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  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 
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Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C) och (L) samt AnneMarie Grennhag (f.d. M) 

och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Punkt 13. IFO-nämnd/IFO-funktion 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-

slaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) 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   

Ingvar Åkerberg (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (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   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 

Punkt 17. Strukturen för bostadbolagen 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Ingvar Åkerberg (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (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  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 8 7  

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan 

De Bassos (S) förslag. 

Punkt 18. Parlamentarisk kommitté 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet. 

Punkt 19. Tvååriga mandatperioder 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

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 Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 
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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   

Ingvar Åkerberg (L)  x  

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (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  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 5 10  

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 10 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till för-

mån för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Punkt 21. Sammanträdesarvodet 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

Punkt 22. Grundbeloppet för ersättningar 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  
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Punkt 23. Lönen för kommunstyrelsens ordförande 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet. 

Punkt 24. Lönen för kommunalråden 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

Punkt 25. Arvode för 1:e vice ordförande 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

Punkt 26. Presidiearvoden i kommunägda företag 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslaget varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 

 

Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

Punkterna 28-32. Arvodering 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive Ola Helts (f.d. M) yrkande att avslå förslagen varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-

Marie Nilssons (C) förslag. 
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Reservation 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

Startiden för kommunfullmäktiges sammanträden 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunal-

rådet Ilan De Bassos (M) förslag att starttiden för kommunfullmäktiges sam-

manträden ändras till klockan 09.00 och finner att kommunstyrelsen beslutat 

att avslå förslaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för avslag på förslaget. 

Nej-röst för bifall till förslaget. 

 

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   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (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  

Peter Jutterström (M)   x 

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 7 7  

 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår 

från att rösta. Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen 

beslutat avslå kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

Reservation 

Ledamöterna för (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Fördelning av oppositionsrådstjänster 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan 

Eklöfs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå  

förslaget. 
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för avslag på förslaget. 

Nej-röst för bifall till förslaget. 

 

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   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (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   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röster beslutat att avslå 

Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

 

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Övriga punkter i förslaget 

Slutligen upptas övriga punkter där samstämmighet råder varvid kommunsty-

relsen beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande: 

 Parlamentariska kommitténs förslag bifalls med ändringar i följande 

punkter: 

1.   Punkten ges lydelsen: ”Kommundelsråden bibehålls tills vidare.” 

3.   Punkten ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stödja 

      utvecklingen av medborgardialogen.” 

5.   Punkten ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över 

      hur samverkan mellan nämnder kan stärkas och uppmanas även se 

      över välfärdsutskottets roll i att samordna, stödja och förbättra detta 

      arbete inklusive att se över reglemente och utskottets sammansätt- 

      ning.” 
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6.   Punkten ges lydelsen: ”Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

      ges i uppdrag att överväga förvaltningsorganisationen med avseende 

      på arbetsmarknadsavdelningens placering.” 

10. Punkten ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen uppmanas se över sam 

      hällsbyggnadsutskottets roll med att samordna mark- och plan- 

      frågor.” 

12. Punkten ges lydelsen: ”Kommunstyrelsen uppmanas tydliggöra 

      upphandlingsutskottets roll med beaktande av vad som parlamenta- 

      riska kommittén framfört.” 

13. Punkten ges lydelsen: ”De tre sociala områdesnämnderna avvecklas  

      och ersätts med en ny nämnd, IFO-nämnd, med 15+15 ledamö- 

      ter/ersättare. Nämnden ska utse tre geografiska utskott med 5+5  

      ledamöter/ersättare samt ordförande och en vice ordförande. Social- 

      nämnden föreslås överföra socialförvaltningens IFO-funktion till  

      den nya IFO-nämnden. 

19. Punkten ges lydelsen: ”Mandattid för nämnder om fyra år bibe- 

      hålls.”  

 Parlamentariska kommitténs uppdrag förklaras avslutat och kommittén 

upplöses. 

Reservationer 

Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsen behandling 

av respektive delfråga enligt ovan. 
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§ 162 

Justering av särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB 
Ks/2018:247   107 

Sammanfattning 

Jönköpings Rådhus AB gavs i uppdrag att utarbeta förslag till nytt ägardirektiv 

för Jönköping Energi AB i samband med kommunfullmäktiges beslut  

2018-03-22 § 61 kring framtida inriktning för biogasverksamheten. Stadskon-

torets förslag innebär att de verksamhetsmål som är kopplade till biogasverk-

samheten stryks eller skrivs om samt att nya verksamhetsmål tillkommer avse-

ende solceller och laddinfrastruktur för elfordon. Förslaget innebär också ett 

förtydligande i ägardirektivet kring beslut avseende förvärv av aktier för att 

möjliggöra en samverkan med andra kommunägda energibolag för utveckling 

av verksamheten. Därutöver föreslås vissa redaktionella ändringar.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-03 med tillhörande bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-03 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB fastställs en-

ligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse. 

 Det särskilda ägardirektivet ska bekräftas på extra bolagsstämma. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till särskilt ägardirektiv för Jönköping Energi AB fastställs  

enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse. 

 Det särskilda ägardirektivet ska bekräftas på extra bolagsstämma. 
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§ 163 

Åtgärder för vidareutveckling av flygplatsen 
Ks/2018:248   533 

Sammanfattning 

Jönköping Airport AB (JAAB) har inkommit med en anhållan till Jönköpings 

Rådhus AB om att genomföra investeringsåtgärder för att vidareutveckla flyg-

platsen. Jönköping Airport är idag klassad med referenskod 4 C, vilket innebär 

att flygplatsen klarar att ta emot flygplanstyper med en kapacitet på upp till 200 

passagerare. För att kunna möta ökade krav från såväl charterarrangörer som 

fraktbolag fordras en uppgradering av Jönköping Airport från Kod C-flygplats 

till kod E-flygplats. För denna typ av uppgradering krävs en förändring av  

bansystemet för att hantera större flygplanstyper. Stadskontoret föreslår att 

detta sker genom att utveckla flygplatsen till Kod E Basic vilket innebär olika 

asfalteringsåtgärder i form av vändzoner, uppställningsplatser mm. Investe-

ringen för utbyggnad av flygplatsen till Kod E Basic beräknas kosta ca 30 

mnkr. Investeringen genererar kapitalkostnader som belastar Jönköping Airport 

AB med ca 1,5 – 2,0 mnkr årligen. En uppgradering till Kod E Basic beräknas 

generera ett resultat för år 2020 på -16,2 mnkr. Förbättringen jämfört med  

budgeterat -19,8 mnkr för år 2018 skapas av ökade passagerarintäkter då större 

flygplanstyper kan hanteras med fler passagerare samt större fraktvolym då 

större fraktflygplan kan tas emot. Beräkningarna baseras på tio avgångar med 

de större flygplanen enligt Kod E Basic. Driftkostnaderna bedöms öka margi-

nellt, då den ökade hyran uppvägs av minskade kostnader för upphandlad  

trafik. Investeringen bedöms på längre sikt att generera ett förbättrat resultat.  

 

Jönköpings Rådhus AB har beslutat att tillställa kommunfullmäktige frågan om 

att investera i utbyggnad av flygplatsen, då frågan anses vara av principiell 

betydelse. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 

Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2018-05-14 § 39 

Jönköping Airport AB:s protokoll 2018-03-27 § 190 

Jönköping Airport AB:s skrivelse 2018-05-14 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-07 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Jönköping Airport AB:s anhållan om att genomföra investeringar för att 

utveckla flygplatsen till Kod E Basic godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  
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Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkande 

Margareta Sylvan (MP) yrkar avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 

(C) förslag. 

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag. 

Protokollsanteckning 

Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:  

”För att klara klimatmålen måste flygets andel av resandet minska. Därför ska 

inte Jönköpings kommun satsa medel på att bygga ut flygplatsen.” 

 

Margareta Sylvan (MP) instämmer i protokollsanteckningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 

Ann-Marie Nilssons (C) förslag, nämligen följande: 

 Jönköping Airport AB:s anhållan om att genomföra investeringar för att 

utveckla flygplatsen till Kod E Basic godkänns. 

Reservation 

Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 164 

Digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun 
Ks/2017:484   005 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fick genom kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 295 i 

uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun med en 

handlingsplan för hur strategin ska genomföras. Stadskontoret har nu på kom-

munstyrelsens uppdrag tagit fram en sådan strategi för Jönköpings kommun. 

Övriga förvaltningar har deltagit i arbetet. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-04 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun antas. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet kring digitalise-

ringsutvecklingen inom Jönköpings kommun. 

 Övriga nämnder ges i uppdrag att sätta relevanta mål för sin digitalise-

ringsutveckling och ta ansvar för genomförandet av digitaliseringspro-

jekt inom egen verksamhet. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för de kommungemen-

samma utvecklingsinsatserna och övriga nämnder ges i uppdrag att ak-

tivt delta i detta arbete. 

 De kommunala bolagen uppmanas att bedriva ett aktivt digitaliserings-

arbete. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-05-23 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yttrande 2018-05-25 vari sammanfattnings-

vis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med tillägget att 

kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

förslaget, för egen del föreslås besluta följande: 

 Stadskontorets ges i uppdrag att förtydliga samordningsfunktionen för 

digitaliseringsstrategin samt redovisa hur förvaltningens kompetens och 

resurser för utveckling och uppföljning kan säkerställas. Uppdraget re-

dovisas i kommunstyrelsen senast augusti 2018.  
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkande 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan 

De Bassos (S) tillägg. 

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tillägg 

med vissa ändringar innebärande att tillägget ges följande lydelse:  

 Stadskontoret ges i uppdrag att förtydliga samordningsfunktionen för 

digitaliseringsstrategin samt redovisa hur förvaltningens kompetens och 

resurser för utveckling och uppföljning kan säkerställas. Uppdraget re-

dovisas i kommunstyrelsen senast september 2018 och i kommunfull-

mäktige senast oktober 2018. 

 

Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD) följande tillägg i sista stycket på sidan 8 som 

handlar om attraktiv arbetsgivare: ”När nämnder och förvaltningar inför nya 

digitala funktioner ska de beakta att digitaliseringen kan komma att ställa högre 

krav för anställningsbarhet, vilket kan försvåra rekrytering, särskilt från vissa 

grupper.” 

 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens 

förslag. 

 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) 

båda yrkade tillägg.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 

(C) förslag.  

 

Kommunstyrelsen upptar härefter tilläggsyrkandet om uppdrag till stadskon-

toret enligt kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag respektive enligt Staffan 

Eklöfs (SD) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att 

bifalla kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.  

 

Kommunstyrelsen upptar sedan Staffan Eklöfs (SD) yrkade tillägg på sidan 8 i 

strategin. Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på 

tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet.  

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för avslag på Staffan Eklöfs (SD) yrkade tillägg.  

Nej-röst för bifall till detsamma.  

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
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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   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (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   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röster beslutat avslå 

Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar 

kommunstyrelsen för egen del följande:  

 Stadskontoret ges i uppdrag att förtydliga samordningsfunktionen för 

digitaliseringsstrategin samt redovisa hur förvaltningens kompetens och 

resurser för utveckling och uppföljning kan säkerställas. Uppdraget re-

dovisas i kommunstyrelsen senast augusti 2018.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Digitaliseringsstrategi för Jönköpings kommun antas. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna arbetet kring digitalise-

ringsutvecklingen inom Jönköpings kommun. 

 Övriga nämnder ges i uppdrag att sätta relevanta mål för sin digitalise-

ringsutveckling och ta ansvar för genomförandet av digitaliseringspro-

jekt inom egen verksamhet. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för de kommungemen-

samma utvecklingsinsatserna och övriga nämnder ges i uppdrag att  

aktivt delta i detta arbete. 

 De kommunala bolagen uppmanas att bedriva ett aktivt digitaliserings-

arbete. 

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot besluten att avslå hans tilläggsyrkanden. 
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§ 165 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 samt hemställan om 

ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönkö-

pings län 
Ks/2018:233   042 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredo-

visning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. Kommunalförbun-

det föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och 

att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2017 med 

revisionsberättelse 2018-04-18 

Stadskontorets yttrande 2018-05-17  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-05-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 

län godkänns. 

 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län be-

viljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

AnnMarie Grennhag (f.d. M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I 

hennes ställe tjänstgör Bert-Åke Näslund (M). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 

län godkänns. 

 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.  
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§ 166 

Finansiering av sommarskola 
Ks/2018:265   040 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om medel för genomförande av 

fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för nyanlända barn och ungdo-

mar sommaren 2018. Ansökan avser aktiviteter under perioden 25 juni – 20 juli 

2018. Kostnad för genomförande av sommarskolan beräknas uppgå till cirka 

144 tkr. Utökat anslag föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel 

från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om medel 

Stadskontorets yttrande 2018-05-18 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-05-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 144 tkr 2018 för 

genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för ny-

anlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvalt-

ningens ansökan.  

 Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från 

tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkande 

Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämn-

den för komplettering med en redovisning av utbildningsförvaltningens kost-

nader för sommarskolan och en närmare förklaring av vad som menas med 

”happenings och kulturella aktiviteter”.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först – utan omröstning – att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde.  

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie  

Nilssons (C) förslag.  
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Kommunstyrelsens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 144 tkr 2018 för 

genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för ny-

anlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvalt-

ningens ansökan.  

 Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från 

tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.  

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans återremissyrkande. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kfn  

Ekonomichefen 

 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-05  

31   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 167 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att redovisa erfarenhet-

er av försöket med förskolebuss 
Ks/2017:488   699 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i oktober 2017, i samband med beslut om VIP 2018-

2020 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige i juni 

2018 redovisa försöket med förskolebuss. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-05-15 § 61 med tillhörande  

tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-23 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns. 
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§ 168 

Uppdrag till äldrenämnden att redovisa vilka synergier som upp-

nåtts mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
Ks/2017:490   739 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 276, i samband med beslut om 

VIP 2018-2020, att ge äldrenämnden i uppdrag att på nytt redovisa vilka 

synergier som uppnåtts mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2018. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 69 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttrande enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-23 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Uppdrag ges till äldrenämnden att arbeta vidare med de förslag som 

framkommer i rapporten om hur ökade samordningsvinster och effekti-

vitet kan uppnås, exempelvis med avseende på delegeringar, renodling 

av insatser och gemensam resursstyrning. 

 Äldrenämndens redovisning godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) med instämmande av 

Staffan Eklöf (SD) och kommunalrådet Ilan De Basso (S) beslutar kommunsty-

relsen följande:  

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde för komplettering 

med den rapport som tillhör beslutsunderlaget. 
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§ 169 

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse för Samordningsför-

bundet Södra Vätterbygden 
Ks/2018:209   042 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för 

2017 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som med-

lem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets sty-

relse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen god-

känns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  

Revisionsberättelse 2018-03-22 

Stadskontorets yttrande 2018-05-14 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-05-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

godkänns.  

 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetså-

ret 2017.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-05-23 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

godkänns.  

 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetså-

ret 2017.  
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§ 170 

Yttrande över förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram för omgiv-

ningsbuller 2019-2023 
Ks/2018:211   510 

Sammanfattning 

Trafikverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2018-06-05 

lämna synpunkter på förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivnings-

buller 2019-2023. 

Beslutsunderlag 

Trafikverkets remiss 2018-04-05 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-05-17, ordförandebeslut 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 299 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Jönköpings kommun har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till 

åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 299 med tillhörande 

handlingar och miljö-och hälsoskyddsnämndens ordförandebeslut 

2018-05-17 överlämnas till Trafikverket för kännedom.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jönköpings kommun har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till 

åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023. 

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 299 med tillhörande 

handlingar och miljö-och hälsoskyddsnämndens ordförandebeslut 

2018-05-17 överlämnas till Trafikverket för kännedom.  

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Trafikverket 

Mhn 

Stbn 
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§ 171 

Program för anpassningar till klimatförändringar 
Ks/2018:144   170 

Sammanfattning 

Förutsättningar och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar antogs 

2009 av kommunfullmäktige. Kommunprogrammet för innevarande mandatpe-

riod anger att dessa riktlinjer ska uppdateras under mandatperioden. 

Sedan 2009 har ny kunskap framkommit om hur ett framtida klimat kommer 

att förändras. Dessa nya kunskaper och hur de påverkar Jönköpings kommun 

har arbetats in i ett förslag till program för anpassning till klimatförändringar. 

Programmet har varit ute på remiss och har därefter omarbetats. Programmet  

fokuserar på hur den kommunala verksamheten ska anpassas till ett framtida 

klimat, framförallt till den del som kan drabbas av negativa effekter. 

Räddningstjänsten föreslår att reviderat program för anpassningar till klimat-

förändringar antas. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets och räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2018-05-16  

Program för anpassningar till klimatförändringar, daterat 2018-05-16 

Program för anpassningar till klimatförändringar – Remissversion, daterat 

2018-02-07 

Remissvarsredogörelse 2018-05-04 

Nämndernas och partiernas inkomna remissvar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

 Reviderat program för anpassningar till klimatförändringar antas enligt 

räddningstjänstens förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Protokollsanteckning 

Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande: 

”Miljöpartiet ser positivt på att klimatförändringarnas konsekvenser uppmärk-

sammas. Vi ser dock att föreslaget program skulle kunna konkretiseras och vi 

hänvisar till vårt remissvar.” 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Reviderat program för anpassningar till klimatförändringar antas enligt 

räddningstjänstens förslag.  

 

Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) avstår från att delta i beslutet. 
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§ 172 

Bildande av naturreservat Häggebergs och Granbäcks lövskogar 
Ks/2016:392   265 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till beslut att inrätta ett kom-

munalt naturreservat; Häggebergs och Granbäcks lövskogar. Förslaget har re-

missbehandlats och 18 yttranden har inkommit. Förändringar har gjorts utefter 

förslagen i yttrandena.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 § 94 att återemittera ärendet till 

stadsbyggnadsnämnden för omarbetning. Förslaget har förändrats efter behand-

ling i kommunstyrelsen och arealen har minskats från 58,1 ha till 40,3 ha. För-

slaget överensstämmer med gällande detaljplaner, beslut om prioritering av 

reservatsutredningar i stadsbyggnadsnämnden, mål i Program för Hållbar Ut-

veckling samt Översiktsplan 2016.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 300 med tillhörande handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-11 § 94 med tillhörande handlingar 

Tekniska nämndens beslut 2016-12-06 § 258 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämndens förslag till bildande av det kommunala natur-

reservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkanden 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) med instämmande av Ola Helt (f.d. M) yrkar att 

ärendet återremitteras till stadsbyggnadsnämnden för att göra om området till 

naturskyddsområde, storleksmässigt i enlighet med nuvarande förslag, 40,3 ha.  

 

Margareta Sylvan (MP) yrkar att naturreservatet ska omfatta det ursprungliga 

förslagsområdet som omfattar 58,1 ha.  

 

Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag samt yrkar avslag på  

AnneMarie Grennhags (f.d. M) och Margareta Sylvans (MP) yrkanden.  

 

Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag.  
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Protokollsanteckning 

Ingvar Åkerberg (L) låter till protokollet anteckna att Liberalerna förordar det 

ursprungliga förslaget.  

 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först – utan omröstning – att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att bifalla kommunal-

rådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Stadsbyggnadsnämndens förslag till bildande av det kommunala natur-

reservatet Häggebergs och Granbäcks lövskogar godkänns. 

 

Reservationer 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

att avslå återremissyrkandet.  

 

Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  
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§ 173 

Uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2017-

2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 
Ks/2018:232   250 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen för samhällsplanering, den så kallade ASP-gruppen, har tagit 

fram en rapport för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för 2017-

2022 samt en reviderad projektplan för 2018-2023. Programmet innehåller en 

redogörelse av aktuella läget på bostadsmarknaden, bostadsbehovet och nypro-

duktion av bostäder samt en reviderad projektplan. 

 

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-10 § 79 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram för 2017-2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 god-

känns. 

 Tiderna för byggstart för Herrgårdsgärdet, Barnarp och Ekhagen/A6 

ska gälla enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-10-19. 

 Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta 

fram en förstudie för en framtida omvandling av Rosenlunds industri-

område för byggnation av skolor, kommersiella lokaler och bostäder.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-04-10 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Lägesrapport om bostadsförsörjningen 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram för 2017-2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 god-

känns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yttrande 2018-05-29 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkanden 

Ola Helt (f.d. M) med instämmande av AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar 

bifall till tekniska nämndens förslag innebärande att kommunstyrelsen beslutar 

föreslå kommunfullmäktige besluta följande:  
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 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram för 2017-2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 god-

känns. 

 Tiderna för byggstart för Herrgårdsgärdet, Barnarp och Ekhagen/A6 

ska gälla enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-10-19. 

 Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta 

fram en förstudie för en framtida omvandling av Rosenlunds industri-

område för byggnation av skolor, kommersiella lokaler och bostäder.  

 

Staffan Eklöf (SD) instämmer i Ola Helts (f.d. M) yrkande, dock inte sista 

strecksatsen, innebärande att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfull-

mäktige besluta följande: 

 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram för 2017-2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 god-

känns. 

 Tiderna för byggstart för Herrgårdsgärdet, Barnarp och Ekhagen/A6 

ska gälla enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-10-19. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet  

Peter Jutterströms (M) förslag, nämligen följande:  

 Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningspro-

gram för 2017-2022 samt reviderad projektplan för 2018-2023 god-

känns. 

Reservationer 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande.  

 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  
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§ 174 

Motion om att förbättra båtlivet i Jönköpings kommun 
Ks/2017:295   550 

Sammanfattning 

Anders Jörgensson (f.d. M), Carin Berggren (f.d. M), Ola Helt (f.d. M) och 

Anne Marie Grennhag (f.d. M) föreslår med hänvisning till vad som anförs i 

motion 2017-06-30 att kommunfullmäktige beslutar följande: 

 En strategi för upprustning/utveckling av kommunens hamnar och båt-

bryggor tas fram senast 2018-03-31.  

 Strategin för upprustning/utveckling av hamnar och båtbryggor arbetas 

fram förvaltningsövergripande och i dialog med berörda föreningar 

 

Kommunfullmäktige har 2017-08-31 § 190 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden för synpunkter 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-30 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-31 § 190   

Tekniska nämndens beslut 2018-04-10 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-05-24 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige  

 Motionen avslås. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-05-29 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen förklaras besvarad. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Yrkanden 

Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 

förslag. 

 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) med instämmande av Ola Helt (f.d. M) yrkar att 

motionen bifalls.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet  

Peter Jutterströms (M) förslag, nämligen följande:  

 Motionen avslås. 
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Reservationer 

Ledamöterna för (S), (MP) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.  

 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande.  
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§ 175 

Förvärv av bolaget VPVV Fastighets AB (Vägporten 3) 
Ks/2018:269   250 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden föreslår att kommunen skaffar sig rådighet över fastigheten 

Vägporten 3 på Rosenlunds industriområde genom att förvärva bolaget VPVV 

Fastighets AB som äger fastigheten. Stadskontoret föreslår att kommunen ge-

nom tekniska nämnden förvärvar fastigheten i enlighet med upprättat förslag.  

Bolagsordningen i VPVV Fastighets AB föreslås ändras innebärande att den 

överensstämmer med bolag inom kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-25 med förslag till bolagsordning 

Tekniska nämndens beslut 2018-05-08 § 100 med tillhörande handlingar 

Förslag till överlåtelseavtal avseende aktierna i VPVV Fastighets AB 

Årsredovisning för VPVV Fastighets AB 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-25 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens förslag till överlåtelseavtal avseende aktierna i  

bolaget VPVV Fastighets AB (org nr 556725-0716) godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva samtliga aktier i VPVV 

Fastighets AB i enlighet med förslag till överlåtelseavtal. 

 Tekniska nämnden ges ett tilläggsanslag med 20 mnkr i syfte att för-

värva samtliga aktier i bolaget.   

 Utökat anslag till tekniska nämnden med 20 mnkr finansieras genom 

motsvarande ökad upplåning.  

 Förslag till ny bolagsordning för VPVV Fastighets AB godkänns. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden 

utreda hur framtida exploateringsfastigheter som förvärvas i bolagsform 

ska organiseras i kommunkoncernen. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-05-28 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens förslag till överlåtelseavtal avseende aktierna i  

bolaget VPVV Fastighets AB (org nr 556725-0716) godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva samtliga aktier i VPVV 

Fastighets AB i enlighet med förslag till överlåtelseavtal. 
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 Tekniska nämnden ges ett tilläggsanslag med 20 mnkr i syfte att för-

värva samtliga aktier i bolaget.   

 Utökat anslag till tekniska nämnden med 20 mnkr finansieras genom 

motsvarande ökad upplåning.  

 Tekniska nämnden och Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att förbe-

reda en försäljning av bolaget till Jönköpings Rådhus AB innebärande 

att bolaget organiseras som ett dotterbolag inom Jönköpings Rådhus 

AB-koncernen i avvaktan på ställningstagande rörande hur exploate-

ringsfastigheter som förvärvas i bolagsform ska organiseras i kommun-

koncernen. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden 

utreda hur framtida exploateringsfastigheter som förvärvas i bolagsform 

ska organiseras i kommunkoncernen. 

 Förslag till ny bolagsordning för VPVV Fastighets AB godkänns. 

 Bolaget VPVV Fastighets AB omfattas av det av kommunfullmäktige 

fastställda gemensamma ägardirektivet för bolag inom Jönköping  

Rådhus AB-koncernen. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämndens förslag till överlåtelseavtal avseende aktierna i bo-

laget VPVV Fastighets AB (org nr 556725-0716) godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva samtliga aktier i VPVV 

Fastighets AB i enlighet med förslag till överlåtelseavtal. 

 Tekniska nämnden ges ett tilläggsanslag med 20 mnkr i syfte att för-

värva samtliga aktier i bolaget.   

 Utökat anslag till tekniska nämnden med 20 mnkr finansieras genom 

motsvarande ökad upplåning.  

 Tekniska nämnden och Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att förbe-

reda en försäljning av bolaget till Jönköpings Rådhus AB innebärande 

att bolaget organiseras som ett dotterbolag inom Jönköpings Rådhus 

AB-koncernen i avvaktan på ställningstagande rörande hur exploate-

ringsfastigheter som förvärvas i bolagsform ska organiseras i kommun-

koncernen. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden 

utreda hur framtida exploateringsfastigheter som förvärvas i bolagsform 

ska organiseras i kommunkoncernen. 

 Förslag till ny bolagsordning för VPVV Fastighets AB godkänns. 

 Bolaget VPVV Fastighets AB omfattas av det av kommunfullmäktige 

fastställda gemensamma ägardirektivet för bolag inom Jönköping  

Rådhus AB-koncernen 
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§ 176 

Förvärv av fastigheten Vägporten 2 i Jönköping 
Ks/2018:268   252 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Vägporten 2 

på Rosenlunds industriområde. Fastigheten är belägen i ett förväntat framtida 

omvandlingsområde. Avtalsförslaget innebär att kommunen förvärvar fastig-

heten till en köpeskilling uppgående till 24,5 mnkr. Tekniska nämnden begär 

tilläggsanslag på motsvarande belopp.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-05-08 § 99 med tillhörande handlingar 

Stadskontorets yttrande 2018-05-25 

Kommunalrådsyttrande enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-05-25 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens förslag till överlåtelseavtal avseende fastigheten 

Vägporten 2 godkänns.  

 Tekniska nämnden ges ett tilläggsanslag uppgående till 24,5 mnkr i 

syfte att förvärva aktuell fastighet.   

 Utökat anslag med 24,5 mnkr finansieras genom motsvarande ökad 

upplåning. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämndens förslag till överlåtelseavtal avseende fastigheten 

Vägporten 2 godkänns.  

 Tekniska nämnden ges ett tilläggsanslag uppgående till 24,5 mnkr i 

syfte att förvärva aktuell fastighet.   

 Utökat anslag med 24,5 mnkr finansieras genom motsvarande ökad 

upplåning. 
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§ 177 

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun kvartal 

1 år 2018 
Ks/2018:267   250 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har överlämnat rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings 

kommun för kvartal 1 år 2018 tillsammans med redovisning över antalet lediga 

lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-05-08 § 98 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2018 i Jönköpings 

kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2018 i Jönköpings 

kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.   
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§ 178 

Medborgarförslag om infartsparkering vid Målskog/Rickarp 
Ks/2017:266   514 

Sammanfattning 

Niclas Svensson har i ett medborgarförslag föreslagit att en infartsparkering 

anläggs i anslutning till Torps skola och bostadsområdet i Torps hagar i  

Bankeryd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 145 att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 

till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 2017-06-16  

Tekniska nämndens beslut 2017-10-10 § 222 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-11 § 496 med tillhörande tjänste- 

skrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2017-05-18 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

N Svensson 

Stbn 

Tn 

Diariet  
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§ 179 

Medborgarförslag om nya bostäder med mera i Gränna 
Ks/2017:267   219 

Sammanfattning 

Gun Karlsson har i ett medborgarförslag föreslagit att nya bostäder ska byggas 

söder om Gränna i de övergivna äppelodlingarna.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 145 att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till tek-

niska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommundelsrådet Gränna -

Visingsö för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 2017-10-19  

Tekniska nämndens beslut 2017-10-10 § 223 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21 § 444 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö inkommit 2017-11-23 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-05-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

G Karlsson 

Stbn 

Tn 

Kdr Gränna-Visingsö 

Diariet  
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§ 180 

Förslag till ny renhållningsordning - beslut om utställning 
Ks/2018:271   450 

Sammanfattning 

Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala 

föreskrifter och avfallsplan. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2  

”Kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall” reglerar 

vad en avfallsplan ska innehålla. Denna avfallsplan ska styra avfallshantering, 

återvinning och återbruk i kommunen samt beskriva kommunens avfallsföre-

byggande arbete.  

 

June Avfall och miljö AB är ett nybildat bolag och ansvarar för avfallsfrågorna 

i Jönköping, Habo, och Mullsjö kommuner. En gemensam renhållningsordning 

har därför tagits fram för att tydliggöra hur avfallshanteringen ska fungera. 

 

Styrelsen för June Avfall och Miljö AB har 2018-05-18 beslutat att föreslå 

kommunstyrelserna i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner besluta att re-

missversionen av den gemensamma renhållningsordningen skall ställas ut till 

allmänheten samt skickas ut till remissinstanser enligt upprättad lista.   

Beslutsunderlag 

Beslut från June Avfall och Miljö AB:s styrelse 2018-05-18 § 1 med tillhö-

rande handlingar. 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-05-30 med förslag till 

kommunstyrelsen beslut: 

 Förslag till ny renhållningsordning ska ställas ut till allmänheten samt 

skickas ut till remissinstanser enligt upprättad lista. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag till ny renhållningsordning ska ställas ut till allmänheten samt 

skickas ut till remissinstanser enligt upprättad lista. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

June Avfall och Miljö AB 

 

 

 


