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Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-12.10  
Beslutande Ilan De Basso (S) tjänstgörande ordf. 

Mona Forsberg (S) 
Andreas Persson (S) 
Alf Gustafsson (S) ers. H Roosquist (S) 
Lena Sumedrea (C) ers A-M Nilsson (C) 
David Gerson (L) 
Mats Weidman (MP) 
Thordis Samuelsson (V) 

Hanns Boris (KD) ers Andreas Sturesson (KD) 
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 
Margareta Strömberg (KD) 
Peter Jutterström (M) 
Bert-Åke Näslund (M) 
Kristian Aronsson (SD) 
Jan-Ove Lipponen (SD) 

Övriga närvarande Britt-Marie Glaad (S) 
Hans-Lennart Stenqvist (S) 
Dan Mattsson (S) 
Ingvar Åkerberg (L) 
Margareta Sylvan (MP) 
Jerry Hansson (V) 
Carl Cunningham (KD) 
Joakim Dahlström (M) till kl 11.15 
Bengt Regné (M) till kl 12.00 
Kamran Sairafi (M) 
Roland Hagström (SD) 
Elisabeth Lundqvist (SD) 

Johan Fritz, stadsdirektör 
Leif Eriksson, ekonomichef 
Lars-Åke Svensson, chefsjurist 
Hans Löf, kom.rådssekr. 
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr. 
Selma Hadzalic, kom.rådssekr.  
Frida Hammar, kom.rådssekr. 
Bo Henriksson, sekreterare 
 

Utses att justera Andreas Persson (S)  

Justeringens plats och tid  Paragraf 18-29 

Underskrifter Sekreterare   
  Bo Henriksson  

 Ordförande   
  Ilan De Basso  

 Justerande   
 Andreas Persson 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-01-30 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-02-01 Datum för anslags nedtagande 2019-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 Maria Borgström  
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§ 18 

Informationsärenden 
 
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar förbundschef 
Peter Hedström om Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens verksamhet. 
 
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11.15. 
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§ 19 

Meddelanden 

Följande handlingar anmäls och biläggs: 
Ledningsutskottets protokoll 2018-12-03 § 75-76 
    
Personalutskottets protokoll 2018-12-05 § 111-120 
 
Välfärdsutskottets protokoll 2018-12-19 § 30-37 

Kommunstyrelsens beslut 
− Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 20 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 
Stadsdirektörens beslut: 
att godkänna utlandsresa till Spanien för personal på IT-avdelningen 
 
att avslå Svenska med babys ansökan ur anslaget för integration och delaktig-
het. 
 
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 
nämnd inte själv får besluta härom. 
 
Chefen för kanslienhetens beslut att bevilja uppsättande av banderoll över 
vindbrons östra sida 2019-08-05 t.o.m. 2019-09-01 med anledning av  
Konstrundan.  
 
Ledningsutskottets protokoll 2018-12-03 § 75-76 
 
Personalutskottets protokoll 2018-12-05 § 111-120. 

Kommunstyrelsens beslut 
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 21 

Policy för whistleblowerfunktionen 
Ks/2017:486   000  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2017-12-21, i samband med behandlingen av en  
motion, kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta policy för whistlebowerfunk- 
tionen. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-01 
Policy för whistleblowerfunktionen 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-01 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Policy för Jönköpings kommuns whistleblowerfunktion godkänns.  

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Policy för Jönköpings kommuns whistleblowerfunktion godkänns.  
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadsdirektören 
Chefsjuristen 
I Norström Meuller 
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§ 22 

Internbudget och verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter 
Ks/2018:448   048  

Sammanfattning 
Stadskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan och internbudget 2019 
för kommunstyrelsens verksamheter. Förslag till internbudget utgår från de 
anslag som kommunfullmäktige fastställde för kommunstyrelsens verksamhe-
ter i beslut om VIP 2019-2021. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-09 
Bilaga 1: Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2019 med föränd-
ringar enligt beslut om VIP 2019-2021. 
Bilaga 2: Verksamhetsplan kommunstyrelse 2019 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-09 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Stadskontorets förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter godkänns. 

− Stadskontorets förslag till verksamhetsplan godkänns. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar den ändringen i föreslagen internbudget att 
1 mnkr överförs från Destination Jönköping AB till näringslivsavdelningen. 
 
Vidare yrkar Thordis Samuelsson (V) att rörliga tillägg och förmåner inte ska 
redovisas vid jämförelser av ”lönegap median kvinnor – median män anställda 
av kommunen” i framtida verksamhetsplaner. 
 
I sistnämnda yrkandet instämmer Andreas Persson för S-gruppen, Lena  
Sumedrea (C), David Gerson (L), Mats Weidman (MP), Cecilia Hjorth Attefall 
(KD), Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD). 
 
Mats Weidman (MP) yrkar med instämmande av David Gerson (L) att ärendet 
återremitteras till stadskontoret för att tydligare redovisa innehållet i verksam-
hetsplanen.  
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Kommunalråden Cecilia Hjorth Attefall (KD) och Peter Jutterström (M) samt 
Kristian Aronsson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsordning 
På förslag av ordföranden upptas först till avgörande den del av ärendet som 
gäller internbudget. Härefter upptas återremissyrkandet gällande verksamhets-
planen. Om återremissyrkandet avslås upptas verksamhetsplanen enligt kom-
munalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag och därefter Thordis Samuelssons 
(V) yrkande som kommer att behandlas som tillägg. 

Behandling av internbudgeten 
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive Thordis Samuelsson (V) yrkande varvid kommunstyrelsens 
utan omröstning beslutar att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag. 

Behandling av verksamhetsplanen 
Ordföranden ställer proposition om verksamhetsplanen ska återremitteras re-
spektive avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen be-
slutat återremitterar planen.  
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till återremiss. 
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Lena Sumedrea x   
David Gerson (L) x   
Mats Weidman (MP) x   
Thordis Samuelsson (V)  x  
Hanns Boris (KD)  x  
Cecilia Hjorth Attefall (KD)  x  
Margareta Strömberg (KD)  x  
Peter Jutterström (M)  x  
Bert-Åke Näslund (M)  x  
Kristian Aronsson (SD)  x  
Jan-Ove Lipponen (SD)  x  
Ilan De Basso (S) x   
Summa 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat att avgöra 
ärendet vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nils-
sons (C) förslag till verksamhetsplan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar slutligen att bifalla Thordis Samuelssons (V)     
tilläggsyrkande gällande redovisning i framtida verksamhetsplaner. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande: 

− Stadskontorets förslag till internbudget 2019 för kommunstyrelsens 
verksamheter godkänns. 

− Stadskontorets förslag till verksamhetsplan godkänns. 
− I framtida verksamhetsplaner ska inte rörliga tillägg och förmåner re-

dovisas vid jämförelser av ”lönegap median kvinnor – median män an-
ställda av kommunen. 

 
Det noteras att stadskontoret vidtar erforderliga redaktionella ändringar för att i 
framtiden tydligare redovisa innehållet i verksamhetsplanen. 
 
Reservation 
Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande 
i den del som gäller internbudget. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichefen 
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§ 23 

Medborgarförslag om gratis busstrafik med stadsbussar för en 
bättre miljö 
Ks/2018:431   531  

Sammanfattning 
Magdalena Hellstedt och Anders Berthling föreslår i ett medborgarförslag att 
busstrafiken ska vara gratis. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-22 § 271 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-10-31 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-01-16 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för känne-
dom till Region Jönköpings län. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för känne-
dom till Region Jönköpings län. 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
M Hellstedt 
Region Jönköpings län 
Diariet 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-01-30  

11   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 

§ 24 

Medborgarförslag om kommunala bostadsbolag i Jönköpings  
kommun 
Ks/2018:440   107  

Sammanfattning 
Göte Karlsson föreslår, genom ett medborgarförslag, att kommunen ska under-
söka förutsättningarna att lägga samman samtliga kommunala bostadsbolag i 
en koncern där Bostads AB Vätterhem utgör kärnan. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-22 § 271 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2018-11-18 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-01-16 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2019-01-18 vari  
sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut 
tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
G Karlsson 
Diariet 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-01-30  

12   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 

§ 25 

Utvärdering av anordnande av sysselsättning för kommunplacerade 
nyanlända 
Ks/2018:450   030  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 § 95 att ge utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämnden i uppdrag att anordna sysselsättning för kommunplace-
rade nyanlända från första dagen som de ankommer till kommunen. Verksam-
heten har nu bedrivits sedan 1 juni 2018 och utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden redovisar en utvärdering. 

Beslutsunderlag 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-11-19 § 125 med till-
hörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-01-14 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utvärdering godkänns. 
− Sysselsättning för kommunplacerade nyanlända blir, i enlighet med utbild-

nings- och arbetsmarknadsnämndens beslut, fortsättningsvis en del av 
nämndens ordinarie verksamhet och benämns Introduktion till svensk ar-
betsmarknad. 

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla 
arbetet utifrån vad som framkommit i utvärderingen och bredda verksam-
heten avseende arbetsuppgifter. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2019-01-18 vari sam-
manfattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till beslut tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utvärdering godkänns. 
− Sysselsättning för kommunplacerade nyanlända blir, i enlighet med utbild-

nings- och arbetsmarknadsnämndens beslut, fortsättningsvis en del av 
nämndens ordinarie verksamhet och benämns Introduktion till svensk ar-
betsmarknad. 

− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla 
arbetet utifrån vad som framkommit i utvärderingen och bredda verksam-
heten avseende arbetsuppgifter. 
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§ 26 

Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m. på fastig-
heten Källarp 2:1 i Jönköpings kommun 
Ks/2018:459   436  

Sammanfattning 
Mark-och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har begärt Jönköpings kommuns 
yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 
bergtäkt, tillverkning av asfalt, återvinning av avfall samt avsänkning och bort-
ledande av grundvatten m.m. på fastigheten Källarp 2:1. Jönköpings kommun 
har sökt förlängd svarstid som har beviljats till den 7 februari 2019.  

Beslutsunderlag 
Mark-och miljödomstolens remiss 2018-12-07 
Södra Munksjön Utvecklings AB:s tjänsteskrivelse 2019-01-07  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-01-17 § 3 med tillhörande  
tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 
 
Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m. på fastigheten 
Källarp 2:1 överlämnas till Mark- och miljödomstolen enligt kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

 
Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg m.m. på fastigheten 
Källarp 2:1 överlämnas till Mark- och miljödomstolen enligt kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen 
SMUAB 
Mhn 
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§ 27 

Yttrande över förslag till detaljplan för Sömnaden 6 m.fl.,  
Huskvarna, Jönköpings kommun 
Ks/2018:475   214  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Sömnaden 
6 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun för yttrande. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra flerbostadshus för cirka 170 bostäder samt en förskola. För Junex-
huset medges fortsatt mindre störande verksamhet, kontor och begränsad han-
del, samt centrumfunktioner. Junexhuset som är av intresse för kulturmiljövår-
den ges skydd i detaljplan. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna syn-
punkter senast den 8 februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-12-21 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
Sömnaden 6 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Protokollsanteckning 
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande: 
”Vänsterpartiet anser att när detaljplaner görs för nya områden måste försko-
lornas behov av friytor tillgodoses enligt Boverkets riktlinjer. Oavsett antal 
barn ska ytan var minst 3 000 m2. Intilliggande parkyta kan inte kompensera en 
för liten inhägnad friyta.” 
 
Kommunstyrelsens beslut 

− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
Sömnaden 6 m.fl., Huskvarna, Jönköpings kommun. 

 
Det antecknas att SD-ledamöterna inte deltar i beslutet. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Stbn 
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§ 28 

Yttrande över förslag till detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl., 
Norrahammar, Jönköpings kommun 
Ks/2018:473   214  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Norra-
hammar 28:1 m.fl., Norrahammar, Jönköpings kommun för yttrande.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt centrum- och bostadskvarter samt 
en ny entré till Coop i Norrahammars centrum. I Planen ingår även omgivande 
allmänna ytor där det skapas en gata mellan Georgslid och Villagatan samt en 
torgyta mellan det nya kvarteret och Norrahammars kyrka. Kommunstyrelsen 
ges möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 februari 2019. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2018-12-21 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
Norrahammar 28:1 m.fl., Norrahammar, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
Norrahammar 28:1 m.fl., Norrahammar, Jönköpings kommun. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Stbn 
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§ 29 

Inbjudan till EU-utbildning för förtroendevalda 
Ks/2019:97   000  

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Jönköpings, Vaggeryds, Habo och 
Mullsjö kommuner samt Svenska institutet för europapolitiska studier inbjuder 
till en gemensam EU-utbildning för förtroendevalda. Utbildningen äger rum 
2019-03-15 på Jönköping University (Högskolan för lärande och kommunika-
tion, Östbosalen) klockan 08.30 – 12.00. Utbildningen är avgiftsfri och anmä-
lan ska göras senast 2019-03-08. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i 
EU-utbildning för förtroendevalda 2019-03-15 klockan 08.30 – 12.00. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-01-30 
Kommunstyrelsens beslut 

− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i 
EU-utbildning för förtroendevalda 2019-03-15 klockan 08.30 – 12.00. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunalrådskansliet 
 


