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§ 328

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
förbundschef Peter Hedfors om verksamheten som bedrivs i
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
ekonomichef Leif Eriksson om ärende 9. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2016.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 329

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens beslut 2016-10-27 att avslå överklagande av
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-05-18 att fastställa kommunfullmäktiges antagande 2015-02-26 § 46 av detaljplan för Mariebo 1:1 m.fl. i
Jönköpings kommun.
Minnesanteckningar från överläggning 2016-08-23/24 angående den politiska
oppositionens förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019.
Följande handlingar biläggs:
Upphandlingsutskottets protokoll

2016-10-10 § 28-31

Personalutskottets protokoll

2016-10-13 § 74-82

Tekniska utskottets protokoll

2016-09-14 § 39-44
2016-10-05 § 45-49

Kommundelrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2016-10-26 § 43-52

Norra Mo

2016-09-19 § 24-31

Tenhult

2016-09-06 § 38-50

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-30 börjar
klockan 08.00.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 330

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för
stadskontoret.
Kanslichefens beslut att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över
Vindbrons östra sida 2016-11-23 till och med 2016-12-23 med anledning av
Julskyltning och God Jul hälsning
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Yttrande över remiss om Europeiska kommissionens förslag till
ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen
Ks/2016:399 003
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2016-11-21 yttra sig över ovan rubricerade förslag.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-10-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-14
Stadskontorets förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen avges enligt stadskontorets upprättade
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Mats Weidman (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Principen för offentligt stöd till transportsektorn ska verka i riktning att nå det
övergripande klimatmålet och det av Sverige påskrivna Parisavtalet.”
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen avges enligt stadskontorets upprättade
förslag.
Det antecknas att Mats Weidman (MP) inte deltar i beslutet.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Näringsdepartementet, Chefsjuristen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Kommunrevisionens granskning av ersättning från
Migrationsverket
Ks/2016:372 040
Sammanfattning
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens hantering
av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket. Syftet med
granskningen är att utreda om kommunstyrelsen och nämnderna har tillfredsställande rutiner för ansökningar.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens granskning av ersättning från Migrationsverket
2016-09-20
Stadskontorets yttrande 2016-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-09-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen rörande granskningsrapporten ”Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar med att avge yttrande
till kommunrevisionen över den aktuella granskningsrapporten och föreslår
kommunstyrelsen besluta:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunrevisionen ombeds att göra ytterligare en granskning.
− Kommunrevisionen erhåller medel för upphandling av ytterligare granskning, som finansieras genom kommunens eget kapital.
Vidare föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
− I samband med den förnyade hanteringen i kommunstyrelsen ska de underliggande handlingarna som utgör underlag för kostnadsredovisning för
flyktingmottagande göras tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter att
granska.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar Alf Gustafsson (S) med instämmande från Staffan Eklöf (SD) att
kommunstyrelsen vid ett kommande sammanträde ges en föredragning om
totala kostnader och intäkter för flyktingmottagandet.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter som skäl för sitt yrkande till
protokollet anteckna följande:
”Kommunrevisionen har levererat långtgående kritik och den konstaterar att
det finns sådana brister i redovisningen att man inte kan uttala sig om kommunen verkligen återsöker alla kostnader från Migrationsverket. Samtidigt håller
stadskontoret inte alls med och säger att det tycker att kritiken rörande nämndernas bokföring verkar bygga på missuppfattningar.
Kritiken är allvarlig och kan inte avfärdas utan vidare. Ord står emot ord och
uppgifter finns inte i handlingarna för att kommunstyrelsen ska kunna avgöra
frågan. Stadskontoret utgör också en granskad part. Sammantaget gör det att en
ytterligare oberoende utredare bör granska de kritiska punkterna.”
Beslutsordning
På förslag av ordförande beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande ta
upp kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag och Staffan Eklöfs (SD)
yrkande.
Härefter upptas Alf Gustafssons (S) tilläggsyrkande om föredragning.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande 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 Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Krister Johansson (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter bifalla Alf Gustafssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat:
− Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen rörande granskningsrapporten ”Granskning av ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket”.
Kommunstyrelsen har även beslutat:
− Kommunstyrelsen ska vid ett kommande sammanträde ges en föredragning
om totala kostnader och intäkter för flyktingmottagandet.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet i huvudfrågan till förmån för sitt
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Ekonomichefen
Ks. ordf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Koncernbildning av kommunens förvaltningsbolag
Ks/2016:376 247
Sammanfattning
På initiativ av kommunstyrelsens ledningsutskott genomfördes under hösten
2015 och våren 2016 en utredning rörande utveckling och förvaltning av kommunkoncernens kommersiella fastighetsbestånd. Utredningen analyserade
olika, möjliga handlingsalternativ och mynnade ut i ett förslag om att de nuvarande förvaltningsbolagen Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings
kommuns parkerings AB och Rosenlunds Fastighets AB skulle samlas i en
egen koncern under Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-10
Bolagsordning för Jönköping kommuns Fastighets AB
Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Rapport i Fastighetsprojekt – Konsekvensanalys 2016-04-29
Jönköpings Rådhus AB protokoll § 89
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Bildandet av fastighetskoncern under Jönköping Rådhus AB i enlighet med
stadskontorets förslag godkänns.
− Bildandet av Jönköping kommuns Fastighets AB enligt förslag till bolagsordning godkänns. Bolagsordning ska bekräftas av bolaget vid bolagsstämma.
− Jönköping kommuns Fastighets AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2016-06-22 § 164 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen. Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas av bolaget
vid bolagsstämma.
− Aktiekapitalet i Jönköping kommuns Fastighets AB fastställs till 3 mnkr.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att organisera fastighetskoncernen i enlighet med stadskontorets förslag
samt påbörja arbetet med att avveckla Jönköping Airport Fastighets AB.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-11-14 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Styrelsen ska vid bolagsbildningen bestå av sju ledamöter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Bildandet av fastighetskoncern under Jönköping Rådhus AB i enlighet med
stadskontorets förslag godkänns.
− Bildandet av Jönköping kommuns Fastighets AB enligt förslag till bolagsordning godkänns. Bolagsordning ska bekräftas av bolaget vid bolagsstämma.
− Jönköping kommuns Fastighets AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2016-06-22 § 164 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen. Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas av bolaget
vid bolagsstämma.
− Aktiekapitalet i Jönköping kommuns Fastighets AB fastställs till 3 mnkr.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att organisera fastighetskoncernen i enlighet med stadskontorets förslag
samt påbörja arbetet med att avveckla Jönköping Airport Fastighets AB.
− Styrelsen ska vid bolagsbildningen bestå av sju ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 334

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. oktober 2016
Ks/2016:410 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport oktober 2016 som är den fjärde fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2016 samt uppföljning av områden och
förutsättningar som bedöms viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I
rapporten ingår även uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning,
uppdrag samt en verksamhetsuppföljning per nämnd.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2016 daterad 2016-11-16
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. oktober 2016 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Kommunstyrelsens beslut
− Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. oktober 2016 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 335

Avveckling av "Yrkesskolans Premiefond"
Ks/2016:355 046
Sammanfattning
Jönköpings kommun har ansökt om registrering av Yrkesskolans premiefond
hos Länsstyrelsen. I samband med detta visade det sig att Yrkesskolans
Premiefond inte är en stiftelse. I Länsstyrelsens beslut framgår att gåvan från
Huskvarna Vapenfabriks aktiebolag i sig inte har gett upphov till någon stiftelse utan i stället utgör en ändamålsbestämd gåva. Stadskontorets förslag innebär att premiefondens medel används antingen till gåvans ursprungliga ändamål eller i annat fall till ett närliggande ändamål.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-26 med bilaga.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden dela ut gåvan i sin helhet enligt stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden dela ut gåvan i sin helhet enligt stadskontorets
förslag.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 336

Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2016:385 040
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan för 2017 med budget för perioden 2017-2019. Förslaget har
sänts ut för samråd till förbundets medlemmar i enlighet med lag (2003:1210)
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Verksamhetsplan och budget innebär att kommunens medlemsavgift till förbundet är
oförändrad under 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från förbundet med verksamhetsplan och budget, 2016-10-13
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 231 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2016-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-11-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen tillstyrker Samordningsförbundet Södra
Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2017 och budget för
2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Följande synpunkter lämnas angående förslag till Verksamhetsplan 2017
med budget 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden:
• Begränsningen av förbundets finansiering i tiden om maximalt
tre år tas bort.
• FIA mé knuff måste ha möjlighet att fortsätta efter 2017. Om
verksamheten inte kan finansieras på annat sätt ska medel omfördelas ur Utrymme för andra projekt m.m.
• Projektet riktat till nyanlända ska underställas kommunfullmäktige för beslut innan projektet påbörjas.
− I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen Samordningsförbundet Södra
Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2017 och budget för 20172019.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Följande synpunkter lämnas angående förslag till Verksamhetsplan 2017
med budget 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden:
• Begränsningen av förbundets finansiering i tiden om maximalt
tre år tas bort.
• FIA mé knuff måste ha möjlighet att fortsätta efter 2017. Om
verksamheten inte kan finansieras på annat sätt ska medel omfördelas ur Utrymme för andra projekt m.m.
• Projektet riktat till nyanlända ska underställas kommunfullmäktige för beslut innan projektet påbörjas.
− I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen Samordningsförbundet Södra
Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2017 och budget för 20172019.

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Sn
Ekonomichefen

Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-23

§ 337

Yttrande över betänkandet "En trygg dricksvattenförsörjning"
(SOU 2016:32)
Ks/2016:328
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges möjlighet att senast den 30 november 2016 lämna ett
yttrande över betänkandet ”En trygg dricksvattenförsörjning” (SOU 2016:32)
till Miljö- och energidepartementet.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-06-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22 § 379 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämnden beslut 2016-10-11 § 213 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-10-13 § 94 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-10-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över betänkandet ”En trygg
dricksvattenförsörjning” (SOU 2016:32) överlämnas enligt kommunalrådet
Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över betänkandet ”En trygg dricksvattenförsörjning”
(SOU 2016:32) lämnas till Miljö- och energidepartementet enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Stbn
Tn
Mhn
Räddningstjänsten
Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-23

§ 338

Anslag för genomförande av så kallad droppe i Torsviks trafikplats
Ks/2016:393 500
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär att anslag med 7 mnkr ställs till nämndens förfogande för genomförande av byggnation av droppe i Torsviks norra trafikplats. Projektet har beaktats i VIP 2016-2018 med 7 mnkr 2016. Stadskontoret
föreslår att anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
för byggnation av droppe i Torsviks norra trafikplats.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22 § 384 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2016-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-11-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag med 7 mnkr 2016 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
byggnation av droppe i Torsviks norra trafikplats.
− Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget för
2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-11-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Anslag med 7 mnkr 2016 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
byggnation av droppe i Torsviks norra trafikplats.
− Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget för
2016.

Justerandes sign
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