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§ 18 

Informationsärenden 
 
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonom  
Marie Drougge och controller Johan Pedersen om resultatnätverket R9. 
 
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om preliminärt bokslutsresultat 
för 2017. 
 
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt samman-
träde klockan 11.30.  
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§ 19 

Meddelanden 

Anmäls: 
Stadsdirektörens beslut om vidaredelegation av beslutanderätt. 

Följande handlingar biläggs: 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse till Skolverket angående 
remiss om studieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive 
sameskolan samt föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskaps-
krav i årskurs 3 i grundsärskolan.  
 
Ledningsutskottets protokoll  2018-01-08 § 1-7 
 
Välfärdsutskottets protokoll  2017-12-20 § 38-41 
 
Protokoll från kommundelsråd Norra Mo 2017-12-12 § 26-33  

Kommunstyrelsens beslut 
− Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 20 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut att avslå ansökan ur Arwid Östbergs 
donationsfond. 
 
Tf. stadsdirektörens beslut: 
om förändrade besluts- och behörighetsattester för stadskontoret 
 
att godkänna utlandsresa till Spanien för jämställdhetsstrategen.  
 
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 
nämnd inte själv får besluta härom. 
 
Chefsjuristens beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling. 
 
Chefens för kanslienheten beslut: 
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag 
 
att bevilja uppsättning av banderoll över Vindbron 2018-02-26/03-11 med  
anledning av Bomässa samt Trädgårdsmässa.  
 
Ledningsutskottets protokoll 2018-01-08 § 1-7 

Kommunstyrelsens beslut 
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 21 

Kommunrevisionens granskning av lokalförsörjning 
Ks/2017:472   009 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av lokalförsörjningen i 
kommunen utifrån revisionsfrågan om den tekniska nämnden har effektiva 
interna processer för att säkerställa lokalförsörjningen. Revisorerna efterfrågar 
kommunstyrelsens svar på några av rekommendationerna som mer direkt berör 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens skrivelse Granskning av lokalförsörjningen 2017-12-20 
Deloittes granskningsrapport ”Lokalförsörjning Jönköpings kommun”,  
december 2017 
Stadskontorets yttrande 2018-01-08 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets yttrande 2018-01-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommun-
revisionen rörande granskningsrapporten ”Lokalförsörjning Jönköpings 
kommun”.  

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

− Stadskontorets yttrande överlämnas som kommunstyrelsens svar till 
kommunrevisionen med anledning av granskningsrapporten. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-01-31 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstryks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkanden 
AnneMarie Grennhag (M) yrkar följande tillägg:  

− Kommunstyrelsen utser en funktion vid stadskontoret som får ett över-
gripande samordningsansvar för kommunens försörjning av samhälls-
lokaler när det gäller nyproduktion och tillfälliga lösningar, enligt de 
politiska beslut som fattas. 

 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på AnneMarie Grennhags 
(M) yrkade tillägg.  
 
Staffan Eklöf (SD) yrkar följande tillägg: 

− Berörda nämnder ges i uppdrag att redogöra för läget avseende lokal-
försörjningen vilket redovisas till kommunfullmäktige i maj 2018. 
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Beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag. 
 
Kommunstyrelsen upptar härefter AnneMarie Grennhags (M) yrkade tillägg till 
beslut. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
AnneMarie Grennhag (M)  x  
Ola Helt (M)  x  
Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (MP) x   
Staffan Eklöf (SD)   x 
Ilan De Basso (S) x   
Peter Jutterström (M) x   
Ann-Marie Nilsson (C) x   
Summa 12 2 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 1 leda-
mot avstår från att rösta avslagit AnneMarie Grennhags (M) yrkade tillägg. 
 
Kommunstyrelsen upptar slutligen Staffan Eklöfs (SD) yrkade tillägg till beslut 
varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma.  

Kommunstyrelsens beslut 
− Stadskontorets yttrande överlämnas som kommunstyrelsens svar till 

kommunrevisionen med anledning av granskningsrapporten. 

Reservationer 
AnneMarie Grennhag (M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet att av-
slå AnneMarie Grennhags (M) tilläggsyrkande.  
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Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen 
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§ 22 

Försäljning av fastigheten Hälsan 2 i Jönköpings kommun 
Ks/2018:83   290 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-08-31 
§ 204, utarbetat ett förslag till avtal avseende försäljning av fastigheten Hälsan 
2 till Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB. Köpeskillingen har korri-
gerats något jämfört med tidigare genomförd värdering, vilket beror på att  
volymen tillkommande byggrätter på grund av ny detaljplan för Hälsan 2 över-
värderades något i tidigare värdering. Förslaget till avtal innebär att köpe- 
skillingen uppgår till 206 750 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2018-01-16 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal 2017-11-15 
Stadskontorets yttrande 2018-01-19 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets yttrande 2018-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Tekniska nämndens förslag till köpeavtal innebärande en försäljning av 
fastigheten Hälsan 2 till Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 
mot en köpeskilling uppgående till 206 750 000 kronor godkänns.  

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Tekniska nämndens förslag till köpeavtal innebärande en försäljning av 
fastigheten Hälsan 2 till Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB 
mot en köpeskilling uppgående till 206 750 000 kronor godkänns.  
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§ 23 

Vision 2030 för Jönköpings kommun 
Ks/2016:482   105 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-13 § 353 att ta fram en ny vision för 
kommunen med syfte att beskriva den utveckling som önskas i ett framtida 
Jönköpings kommun. Visionen ska vara brett förankrad och utgå ifrån ett antal 
målområden inom vilka kommunen vill positionera sig fram till 2030.  

Beslutsunderlag 
Jönköping 2030 – underlagsrapport till kommunens arbete med en ny vision, 
daterad 2017-04-27 
Remissbrev till partierna om Vision 2030, 2017-10-16 
Inkomna remissvar från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna,  
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet  
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-15 
Vision 2030, daterad januari 2018 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-15 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Förslag till ny vision för Jönköpings kommun, Vision 2030, antas. 
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod göra en 

uppföljning av arbetet med visionen. 
− Samtliga nämnder och bolag uppmanas att beakta visionen i ordinarie 

utvecklingsarbete och verksamhetsplanering. 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-01-18 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-01-29 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Förslag till ny vision för Jönköpings kommun, Vision 2030, antas. 
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod göra en 

uppföljning av arbetet med visionen. 
− Samtliga nämnder och bolag uppmanas att beakta visionen i ordinarie 

utvecklingsarbete och verksamhetsplanering. 
 
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet. 
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§ 24 

Justeringar av ägardirektiv för vissa bolag inom Jönköpings Rådhus 
AB-koncernen 
Ks/2017:458   107 

Sammanfattning 
Efter genomgång av de särskilda ägardirektiven för vissa av bolagen inom  
Jönköpings Rådhus AB-koncernen under 2017 föreslår stadskontoret vissa för-
ändringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 dels att samla Jönköpings kom-
muns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB och Rosenlunds 
Fastighets AB i en egen fastighetskoncern, dels att avveckla den verksamhet 
som bedrivits i Jönköping Airport Fastighets AB och överföra den till  
Jönköping Airport AB. Med anledning av detta har stadskontoret tagit fram 
förslag till ett nytt särskilt ägardirektiv för Jönköpings kommuns Fastighets- 
utveckling AB som ska gälla för samtliga verksamheter inom fastighetskoncer-
nen. Vidare har även ägardirektivet för Jönköping Airport AB omarbetats för 
att omfatta den verksamhet som tidigare låg inom Jönköping Airport Fastighets 
AB. Tidigare ägardirektiv upphör att gälla. 
 
Samtidigt föreslås justeringar i ägardirektiven avseende förändrade finansiella 
målsättningar för bostadsbolagen och Elmia AB samt förtydligande i ägar- 
direktivet för Södra Munksjön Utvecklings AB kring begreppet principiella 
frågor. Därutöver föreslås vissa redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 med bilagor 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-16 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen fastställs enligt bilagor till 
stadskontorets tjänsteskrivelse. 

− Särskilda ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags årsstämma. 
− Tidigare särskilda ägardirektiv för Rosenlunds Fastighets AB,  

Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns  
Parkerings AB samt Jönköping Airport Fastighets AB upphör att gälla. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen fastställs enligt bilagor till 
stadskontorets tjänsteskrivelse. 

− Särskilda ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags årsstämma. 
− Tidigare särskilda ägardirektiv för Rosenlunds Fastighets AB,  

Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns  
Parkerings AB samt Jönköping Airport Fastighets AB upphör att gälla. 
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§ 25 

Samverkansavtal Juridisk rådgivning 
Ks/2017:454   021 

Sammanfattning 
I dialog mellan kommunchefer i Jönköpings, Aneby, Habo, Mullsjö och  
Vaggeryds kommuner har stadskontoret utarbetat förslag till avtal om samver-
kan avseende juridisk rådgivning.   
 
Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-27  
Samverkansavtal om juridisk rådgivning  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-27 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Samverkansavtal om juridisk rådgivning mellan Jönköpings, Aneby, 
Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 

− Samverkansavtal om juridisk rådgivning mellan Jönköpings, Aneby, 
Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Aneby kommun 
Habo kommun 
Mullsjö kommun 
Vaggeryds kommun 
Stadsdirektören 
Chefsjuristen 
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§ 26 

Samverkansavtal Dataskyddsombud 
Ks/2017:453   021 

Sammanfattning 
Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsat-
ser. Stadskontoret föreslår att Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryds kom-
muner ingår samverkansavtal avseende gemensamt Dataskyddsombud.   

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-27 
Samverkansavtal Dataskyddsombud 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-12-27 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Samverkansavtal avseende dataskyddsombud mellan Habo, Jönköping, 
Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns.  

− Jönköpings kommuns andel av kostnaderna finansieras 2018 inom  
ramen för stadskontorets budget.  

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 

− Samverkansavtal avseende dataskyddsombud mellan Habo, Jönköping, 
Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkänns.  

− Jönköpings kommuns andel av kostnaderna finansieras 2018 inom  
ramen för stadskontorets budget.  

 
 
Beslutet expedieras till: 
Habo kommun 
Mullsjö kommun 
Vaggeryds kommun 
Stadsdirektören 
Chefsjuristen 
Kanslichef 
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§ 27 

Preliminärt bokslutsresultat för 2017 samt överföring av investe-
ringsanslag till 2018 
Ks/2018:116   049 

Sammanfattning 
Stadskontoret har upprättat en rapport över kommunens preliminära boksluts-
resultat för år 2017. I ärendet ingår förslag till investeringsbudgetens avräkning 
för 2017 med förslag till överföring av investeringsanslag till år 2018. 
 
Det preliminära bokslutet för 2017 visar på ett resultat motsvarande + 261 
mnkr, fördelat på +250 mnkr för skattefinansierad verksamhet och 11 mnkr för 
affärsverksamheten (MilJön). 
 
En resultatfondsreglering av nämndernas över/underskott med 4,9 mnkr samt 
ett förslag till reglering av resultat 2017 för flyktingverksamheten med 31,3 
mnkr från reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmotta-
gande (flyktingfonden) redovisas i ärendet. 
 
Stadskontoret föreslår att dessa regleringar och överföringar godkänns som 
underlag för utarbetande av den slutliga årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 
Preliminärt bokslut 2017 daterat 2018-02-02 med tillhörande bilagor 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-02 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Informationen om preliminärt bokslut 2017 tas emot och förslag till  
resultatregleringar godkänns.   

− Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 godkänns enligt upprät-
tad förteckning med totalt 136 mnkr avseende skattefinansierad verk-
samhet.  

− Den ökade investeringsvolymen 2018 finansieras med ökad upplåning 
med totalt 136 mnkr. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 
– Informationen om preliminärt bokslut 2017 tas emot och förslag till  

resultatregleringar godkänns.   
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2018 godkänns enligt upprättad 

förteckning med totalt 136 mnkr avseende skattefinansierad verksamhet.  
– Den ökade investeringsvolymen 2018 finansieras med ökad upplåning med 

totalt 136 mnkr. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichefen 
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§ 28 

Yttrande över Nationella riktlinjer för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor 
Ks/2017:423   770 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av Nationella riktlinjer för pre-
vention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna innehåller 
en del rekommendationer som berör den kommunala hälso- och sjukvården. 
Det är en öppen remiss och Socialstyrelsen tar emot synpunkter fram till den 9 
februari 2018. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens remiss 2017-11-14 
Socialnämndens beslut 2018-01-16 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Äldrenämndens beslut 2018-01-17 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Yttrande till Socialstyrelsen över Nationella riktlinjer för prevention 
och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor överlämnas enligt 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkande 
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag med den ändringen att sista meningen i förslaget till kommunens ytt-
rande ges följande lydelse: ”Det är viktigt att implementeringen resulterar i att 
åtgärder erbjuds på ett jämställt sätt.” 
 
Protokollsanteckning 
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:  
”Den mening som vi Sverigedemokrater väljer fokuserar på det viktiga resulta-
tet och undviker den otydliga hänvisningen till ”genusperspektivet”. Antingen 
betyder hänvisningen till genusperspektivet inget mer än att åtgärder ska erbju-
das på ett jämställt sätt. Då är den överflödig och bidrar till otydlighet. Eller så 
menas något mer än att åtgärder ska erbjudas på ett jämställt sätt. I så fall bör 
hänvisningen specificeras för att tydligt förstås.” 
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Omröstning 
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-
slaget antaget. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 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 (M) x   
Ola Helt (M) x   
Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (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-röst bifallit kommunal-
rådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

− Yttrande till Socialstyrelsen över Nationella riktlinjer för prevention 
och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor överlämnas enligt 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

Reservation 
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
 
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Socialstyrelsen 
Sn 
Än 
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§ 29 

Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län 
Ks/2017:459   779 

Sammanfattning 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har 2017-12-07 § 84 beslutat att 
godkänna förslag till ”Överenskommelse om samverkan för trygg och säker 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län” samt att rekom-
mendera länets kommuner att ta samma beslut.  

Beslutsunderlag 
Primärkommunalt samverkansorgans beslut 2017-12-07 § 84  
Region Jönköpings läns missiv 2017-12-11  
Socialnämndens beslut 2018-01-16 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Äldrenämndens beslut 2018-01-17 § 3 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-01-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län antas.   

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län antas.   

 
 
 
 
 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-02-07  

20   
 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 
 
 
§ 30 

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2017 
Ks/2017:462   039 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadspolitisk rapport överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2017, daterad 2018-01-25 
Arbetsmarknadsavdelningens rapport Jönköpings kommuns arbetsmarknads- 
åtgärder 2017 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-01-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2017 godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-01-31 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2017 godkänns. 
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§ 31 

Handlingsplan för tillskapandet av nya boenden för äldre 
Ks/2018:95   731 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har tagit fram en rapport - ”Utblick äldre 2030” - om framtidens 
äldreomsorg. En fördjupning av rapporten har gjorts som berör boenden för 
äldre. Då utgångspunkten för planeringen av framtidens äldreomsorg är att 
Jönköpings kommun fortsatt ska ha en god tillgång på boenden för äldre och 
att plats för den som behöver det ska kunna beredas i rimlig tid finns ett behov 
av nybyggnation. 

Beslutsunderlag 
Äldrenämndens rapport ”Utblick äldre 2030” 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-01-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Uppdrag ges till äldrenämnden att i samverkan med tekniska nämnden 
och stadsbyggnadsnämnden ta fram en handlingsplan för hur behovet 
av nya boenden för äldre fram till 2032 ska tillgodoses. Handlingspla-
nen ska utgå från den bedömning av behovet som redovisas i ”Utblick 
äldre 2030”. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige i 
februari 2019. 

− Uppdrag ges till äldrenämnden att i samverkan med tekniska nämnden 
och stadsbyggnadsnämnden lämna en delrapport för hur behoven av 
nya boenden fram tom 2023 ska tillgodoses i samband med VIP 2019-
2022. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-01-31 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkanden 
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag med följande tillägg:  

− Delrapporten ska redovisas till kommunfullmäktige vid majmötet 2018. 
 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Staffans Eklöfs (SD) 
yrkade tillägg. 
 
Beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå Staffan Eklöfs 
(SD) yrkade tillägg. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

− Uppdrag ges till äldrenämnden att i samverkan med tekniska nämnden 
och stadsbyggnadsnämnden ta fram en handlingsplan för hur behovet 
av nya boenden för äldre fram till 2032 ska tillgodoses. Handlingspla-
nen ska utgå från den bedömning av behovet som redovisas i ”Utblick 
äldre 2030”. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige i 
februari 2019. 

− Uppdrag ges till äldrenämnden att i samverkan med tekniska nämnden 
och stadsbyggnadsnämnden lämna en delrapport för hur behoven av 
nya boenden fram tom 2023 ska tillgodoses i samband med VIP 2019-
2022. 

 
Reservation 
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande. 
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§ 32 

Yttrande över delbetänkandet "En gemensam bild av bostadsbygg-
nadsbehovet" (SOU 2017:73) 
Ks/2017:436   200 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast  
2018-02-17 yttra sig över delbetänkandet ”En gemensam bild av bostadsbygg-
nadsbehovet (SOU 2017:73). Målsättningen i utredningens arbete är att olika 
nivåer inom offentlig förvaltning ska ha en gemensam och uppdaterad bild av 
bostadsbyggnadsbehovet i alla delar av landet. Utredningen har fått ett förlängt 
uppdrag och dess slutbetänkande kommer under våren. 

Beslutsunderlag 
Näringsdepartementets remiss 2017-11-17  
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-17 med förslag till kommunens  
yttrande 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-17 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

− Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över 
delbetänkandet, ”En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet”, 
(SOU 2017:73).  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Yttrande till Näringsdepartementet över delbetänkandet ”En gemensam 
bild av bostadsbyggnadsbehovet”, (SOU 2017:73) lämnas enligt stads-
kontorets upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 

− Yttrande till Näringsdepartementet över delbetänkandet ”En gemensam 
bild av bostadsbyggnadsbehovet”, (SOU 2017:73) lämnas enligt stads-
kontorets upprättade förslag.  

 
 
Beslutet expedieras till: 
Näringsdepartementet  
Utredningschefen 
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§ 33 

Yttrande över promemorian "Förbättrat genomförande av två  
direktiv på avfallsområdet" 
Ks/2017:451   456 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartmentet har berett Jönköpings kommun tillfälle att  
senast 2018-02-14 yttra sig över promemorian ”Förbättrat genomförande av två 
direktiv på avfallsområdet”.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och energidepartementets remiss 2017-11-14 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-01-11 § 4 med tillhörande  
tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

− Yttrande till Miljö- och energidepartmentet lämnas enligt särskilt upp-
rättat förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Kommunstyrelsens beslut 

− Yttrande till Miljö- och energidepartmentet lämnas enligt särskilt upp-
rättat förslag. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljö- och energidepartementet 
Mhn 
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§ 34 

Plan för friluftsliv 2018-2023 
Ks/2017:426   810 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ett förslag till plan för friluftsliv 
2018-2023. Planens syfte är att fastställa kommunens centrala vilja med fri-
luftslivsarbetet under de närmaste åren. Planen ska vara ett styrdokument för 
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden beslut 2017-11-16 § 150 med tillhörande  
handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-01-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Plan för friluftsliv 2018-2023 antas. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-02-02 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkanden 
Peter Jutterström (M) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunal-
råd för att formulera frågor som rör skolan som ska syfta till att ge skolan för-
utsättningar och inte styra skolans verksamhet. 
 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Staffan Eklöf (SD) instämmer i  
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) återremissyrkande. 
 
AnneMarie Grennhag (M) yrkar att ärendet återremitteras till beredande  
kommunalråd med följande motivering: 
”Många av de föreslagna åtgärderna innebär ökade investerings- och driftkost-
nader. För att kunna ta ställning till planen behövs en kostnadsberäkning och 
en konsekvensanalys ska genomföras innan beslut fattas. Vidare låta utreda och 
ur planen låta utgå de delar som enligt skollagen ligger under rektors, förskole-
chef och lärarnas ansvarsområde samt att även låta förslaget om tätortsnära 
naturreservat utgå ur planen.” 
 
Vidare yrkar AnneMarie Grennhag (M) avslag på kommunalrådet Peter  
Jutterströms (M) återremissyrkande. 
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Behandling av Peter Jutterströms (M) återremissyrkande 
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till yrkandet. 
Nej-röst för avslag på yrkandet. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
AnneMarie Grennhag (M)  x  
Ola Helt (M)  x  
Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (MP) x   
Staffan Eklöf (SD) x   
Ilan De Basso (S) x   
Peter Jutterström (M) x   
Ann-Marie Nilsson (C) x   
Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat att bi- 
falla kommunalrådet Peter Jutterströms (M) återremissyrkande. 
 
Reservation 
AnneMarie Grennhag (M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet. 

Behandling av AnneMarie Grennhags (M) återremissyrkande 
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
AnneMarie Grennhag (M)  x  
Ola Helt (M)  x  
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Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (MP) x   
Staffan Eklöf (SD)   x 
Ilan De Basso (S) x   
Peter Jutterström (M) x   
Ann-Marie Nilsson (C) x   
Summa 12 2 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 1 leda-
mot avstår från att rösta beslutat att avslå AnneMarie Grennhags (M) återre-
missyrkande. 
 
Reservation 
AnneMarie Grennhag (M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
− Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för att formulera 

frågor som rör skolan som ska syfta till att ge skolan förutsättningar och 
inte styra skolans verksamhet. 

Reservationer 
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling 
av respektive återremissyrkande. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
A 3 
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§ 35 

Plan för idrott 2018-2023 
Ks/2017:425   810 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ett förslag till plan för idrott  
2018-2023. Planen ska sammanfatta kommunens övergripande strategi för 
satsningar inom idrottsområdet. Planen för idrott har tagits fram tillsammans 
med idrottsrörelsen för att skapa samsyn kring vad som är viktigt inom idrotten 
i Jönköping och för att ta strategiska beslut med politisk enighet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16 § 151 med tillhörande  
handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-01-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Plan för idrott 2018-2023 antas.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-02-02 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks med den änd-
ringen att inrättandet av kommunövergripande strategisk tjänst utgår. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkanden 
Peter Jutterström (M) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunal-
råd för att formulera frågor som rör skolan som ska syfta till att ge skolan för-
utsättningar och inte styra skolans verksamhet. 
 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer i kommunalrådet Peter  
Jutterströms (M) återremissyrkande. 
 
AnneMarie Grennhag (M) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kom-
munalråd med följande motivering: 
”I planen för idrott föreslås en rad förslag som medför ökade kostnader för 
kommunen. Den innehåller även förslag som ändrar tidigare inriktning av 
verksamheten och förslag som inte sammanfaller med tidigare fattade beslut. 
Det föreslås även att kommunen ska ha ett tydligt och transparent stöd till  
elitidrotten vilket inte ingår i det kommunala grunduppdraget. Varje målom-
råde måste kostnadsberäknas och en konsekvensanalys måste genomföras in-
nan beslut fattas. När det gäller eventuella stöd till elitidrotten behöver även en 
omvärldsanalys göras och en beräkning över vilka konsekvenser det kan bli 
enligt bidrag på lika villkor, om skolans idrottslokaler byggs även för elitidrott.  
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Vidare låta utreda och ur planen låta utgå de delar som enligt skollagen ligger 
under rektors, förskolechef och lärarnas ansvarsområde.” 
 
Vidare yrkar AnneMarie Grennhag (M) avslag på kommunalrådet Peter  
Jutterströms (M) återremissyrkande. 

Behandling av Peter Jutterströms (M) återremissyrkande 
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på yrkandet 
varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla återremissyrkandet. 
 
Reservation 
AnneMarie Grennhag (M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet. 

Behandling av AnneMarie Grennhags (M) återremissyrkande 
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 
AnneMarie Grennhag (M)  x  
Ola Helt (M)  x  
Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (MP) x   
Staffan Eklöf (SD)   x 
Ilan De Basso (S) x   
Peter Jutterström (M) x   
Ann-Marie Nilsson (C) x   
Summa 12 2 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 1 leda-
mot avstår från att rösta beslutat att avslå AnneMarie Grennhags (M) återre-
missyrkande. 
 
Reservation 
AnneMarie Grennhag (M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
− Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för att formulera 

frågor som rör skolan som ska syfta till att ge skolan förutsättningar och 
inte styra skolans verksamhet. 

Reservation 
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling 
av respektive återremissyrkande. 
 
 
Beslutet expedieras till: 
A 3 
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§ 36 

Revidering av Program för kommunens bidragsgivning till före-
ningar 
Ks/2017:299   800 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår vissa ändringar av det regelverk för för-
eningsstöd som kommunfullmäktige beslutade om 2017-01-26 § 12. Regel- 
verket benämns Program för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt 
kommunens nomenklatur. Förändringarna är av mindre karaktär och påverkar 
inte kommunens bidragsgivning till föreningslivet mer än marginellt. Kultur- 
och fritidsnämnden föreslår vidare att nämnden på egen hand ska ges rätt att 
besluta om mindre ändringar av programmet. Stadskontoret tillstyrker kultur- 
och fritidsnämndens förslag och föreslår att nämnden ges rätt att besluta om 
ändringar i programmet så länge ändringarna inte är av principiell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-15 § 97 med tillhörande  
handlingar samt kultur- och fritidsförvaltningens bilaga inkommen 2017-11-30 
Stadskontorets yttrande 2017-12-04  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets yttrande 2017-12-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Kultur- och fritidsnämndens förslag till ändringar av ”Program för 
kommunens bidragsgivning till föreningar” godkänns.  

− Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att besluta om ändringar av  
”Program för kommunens bidragsgivning till föreningar” i de fall änd-
ringarna inte rör bidragsformer, målgrupp för olika bidrag eller bidrags 
ändamål.    

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-01-22 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Kultur- och fritidsnämndens förslag till ändringar av ”Program för 
kommunens bidragsgivning till föreningar” godkänns med ändringen 
att kulturföreningar undantas från de nya reglerna för föreningsstöd. 

− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till nytt  
regelverk som är särskilt anpassat för kulturföreningar. Redovisas till 
kultur- och fritidsnämnden senast 2018-12-31 för att sedan lyftas till 
fullmäktige.  
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− Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att besluta om ändringar av  

”Program för kommunens bidragsgivning till föreningar” i de fall  
ändringarna inte rör bidragsformer, målgrupp för olika bidrag eller  
bidrags ändamål. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Yrkanden 
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-
slag med den ändringen att punkt 5 under rubriken Värdegrund i det föreslagna 
programmet stryks.  
 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) 
yrkade ändring. 

Protokollsanteckning 
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:  
”Punkt tre i värdegrunden innehåller de målsättningar som är viktiga. Där står 
att föreningarna ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Det förklaras att det 
betyder att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det är 
mycket viktigt. I punkt fem står att föreningarna ska arbeta med mångfald och 
inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Tillgänglighet och lika möjligheter 
nämns. Sist står att inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess. 
 
Vi menar att de viktiga principerna återfinns i punkt tre och att det är omöjligt 
att uppnå dem med en verksamhet som inte är välkomnande och tillgänglig. De 
tillkommande skrivningarna i punkt fem om mångfald och strukturer samt pre-
ciseringen av inkludering tillför inte något i sak. Snarare kan de skapa otydlig-
het och i värsta fall en praxis med kvotering med avseende på kön eller etnici-
tet.” 

Omröstning 
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-
slag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda försla-
get antaget. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 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 (M) x   
Ola Helt (M) x   
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Andreas Sturesson (KD) x   
Margareta Strömberg (KD) x   
Anna Mårtensson (L) x   
Mona Forsberg (S) x   
Andreas Persson (S) x   
Harriet Roosquist (S) x   
Alf Gustafsson (S) x   
Magnus Rydh (S) x   
Mats Weidman (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 Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
− Kultur- och fritidsnämndens förslag till ändringar av ”Program för 

kommunens bidragsgivning till föreningar” godkänns med ändringen 
att kulturföreningar undantas från de nya reglerna för föreningsstöd. 

− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till nytt  
regelverk som är särskilt anpassat för kulturföreningar. Redovisas till 
kultur- och fritidsnämnden senast 2018-12-31 för att sedan lyftas till 
fullmäktige.  

− Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att besluta om ändringar av  
”Program för kommunens bidragsgivning till föreningar” i de fall änd-
ringarna inte rör bidragsformer, målgrupp för olika bidrag eller bidrags 
ändamål. 

Reservation 
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån sitt yrkande. 
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§ 37 

Förvärv av del av Öggestorp 1:1 
Ks/2018:85   252 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar del av fastigheten  
Öggestorp 1:1 av Prästlönetillgångar i Växjö stift. Den del av fastigheten som 
förvärvas är belägen i anslutning till Öggestorp och innehåller två bostadshus, 
en ladugård, jordbruksmark samt badplats. Föreslagen köpeskilling uppgår till 
9 200 tkr. Förvärvet finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighets-
förvärv. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2018-01-16 § 14 med tillhörande handlingar 
Stadskontorets yttrande 2018-01-22 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets yttrande 2018-01-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

− Förslag till köpekontrakt avseende del av Öggestorp 1:1 innebärande att 
kommunen förvärvar del av fastigheten till en köpeskilling uppgående 
till 9 200 000 kr godkänns.  

− Förvärvet finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsför-
värv.  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-02-07 
Protokollsanteckningar 
Staffan Eklöf för SD-gruppen och Mats Weidman (MP) låter till protokollet 
anteckna följande: 
”I tekniska kontorets tjänsteskrivelse från 2017-12-18 nämns att den inköpta 
marken kan användas för exploatering, alternativt bytesmark vid framtida affä-
rer. Åkern mellan ladugården och sjön är både av bra klass och är stor till ytan, 
vilket gör den lättbrukad. Därmed ser vi att den endast kan bli aktuell som  
bytesmark och ska därmed inte bebyggas i framtiden.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
− Förslag till köpekontrakt avseende del av Öggestorp 1:1 innebärande att 

kommunen förvärvar del av fastigheten till en köpeskilling uppgående 
till 9 200 000 kr godkänns.  
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− Förvärvet finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsför-

värv.  
 
 
 
 


	Informationsärenden
	Meddelanden
	Anmälan om delegationsbeslut
	Kommunrevisionens granskning av lokalförsörjning
	Försäljning av fastigheten Hälsan 2 i Jönköpings kommun
	Vision 2030 för Jönköpings kommun
	Justeringar av ägardirektiv för vissa bolag inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen
	Samverkansavtal Juridisk rådgivning
	Samverkansavtal Dataskyddsombud
	Preliminärt bokslutsresultat för 2017 samt överföring av investeringsanslag till 2018
	Yttrande över Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
	Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län
	Arbetsmarknadspolitisk rapport 2017
	Handlingsplan för tillskapandet av nya boenden för äldre
	Yttrande över delbetänkandet "En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet" (SOU 2017:73)
	Yttrande över promemorian "Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet"
	Plan för friluftsliv 2018-2023
	Plan för idrott 2018-2023
	Revidering av Program för kommunens bidragsgivning till föreningar
	Förvärv av del av Öggestorp 1:1

