
JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-12 

1   
 

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping kl. 09:00 – 11:45 
Beslutande Ann-Marie Nilsson (C), ordförande 

Alf Gustafsson (S)  
Mona Forsberg (S)  
Andreas Persson (S)  
Harriet Roosquist (S)  
David Gerson (L)  
Mats Weidman (MP)  
Thordis Samuelsson (V) 

 

Andreas Sturesson (KD)  
Cecilia Hjorth Attefall (KD)  
Margareta Strömberg (KD)  
Peter Jutterström (M)  
Bert-Åke Näslund (M)  
Ida Kors (SD) tj.ers. för K Aronsson 
Jan-Ove Lipponen (SD)  

 

Övriga närvarande Britt-Marie Glaad (S) 
Hans-Lennart Stenqvist (S) 
Ann-Kristin Göransson (S) 
Baris Belge (S) 
Lena Sumedrea (C) 
Ingvar Åkerberg (L) 
Jerry Hansson (V)  
Hanns Boris (KD) 
Carl Cunningham (KD) 
Joakim Dahlström (M) 
Bengt Regné (M) 
Kamran Sairafi (M) 

Johan Fritz, stadsdirektör 
Kent Lundwall, ekonomichef 
Marita Schwartz, HR-chef 
Tomas Björk, kanslichef 
Josefin Classon, kom.rådsekr 
Anette Nyström, sekreterare   

Utses att justera David Gerson  

Justeringens plats och tid  2022-04-13 Paragrafer  103-128 

Underskrifter Sekreterare   
  Anette Nyström  

 Ordförande   
  Ann-Marie Nilsson  

 Justerande   
 David Gerson   

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-12 
 

Datum för anslags uppsättande 2022-04-14 Datum för anslags nedtagande 2022-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
 
 
 

1



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-12 

2   
 

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

                
               Innehåll                                                                                      Sida 

  

§ 103 Informationsärenden 
 

4 

§ 104 Meddelanden 
Ks/2022:50 

5 

§ 105 Anmälan om delegationsbeslut 
Ks/2022:51 

6 

§ 106 Reviderade ekonomiska ramar för 2023-2025 
Ks/2022:204 

7 - 9 

§ 107 Befolkningsprognos 2022-2025 med utblick mot 2031 
Ks/2022:169 

10 

§ 108 Förbättrad krisberedskap för kommunens samhällsvikti-
ga verksamheter 

Ks/2022:195 

11 - 12 

§ 109 Revidering av Program för trygghet och säkerhet 
Ks/2022:92 

13 - 14 

§ 110 Stöd till drivmedelsanläggning på Visingsö 
Ks/2022:218 

15 

§ 111 Delägarskap i Jönköping Airport AB 
Ks/2022:193 

16 - 17 

§ 112 Inbjudan till deltagande i regeringsuppdraget "Delaktig-
het och deltagande i den lokala demokratin" 

Ks/2022:170 

18 

§ 113 Barnbokslut 2021 
Ks/2021:541 

19 - 20 

§ 114 Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa 
verksamheter enligt SoL och LSS 

Ks/2022:116 

21 

§ 115 Yttrande över ansökan från Wisecare AB om godkän-
nande som huvudman för grundskola och fritidshem vid 
Wisecare Grundskola i Jönköpings kommun 

Ks/2022:129 

22 - 24 

§ 116 Yttrande över ansökan från Utbildia AB om godkän-
nande som huvudman för en förskoleklass, fritidshem 
och grundskola vid Viljaskolan i Jönköping 

Ks/2022:127 

25 - 26 

§ 117 Medel för ersättningsbyggnation av Bottnarydsskolan 
Ks/2022:98 

27 - 28 

§ 118 Motion om en fungerande trafik i en växande kommun 
Ks/2021:409 

29 - 31 

§ 119 Motion om att låta fler få förmånen att bli Grännabo 
Ks/2021:455 

32 - 33 

§ 120 Motion om åtgärder för att klara trafiksituationen i  
Jönköping 

Ks/2021:498 

34 - 36 

2



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-04-12 

3   
 

 

Justerandes sign 
   

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 121 Yttrande över promemorian Parkering av elsparkcyklar 
Ks/2022:84 

37 

§ 122 Yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om 
nätkoncession enligt ellagen (1997:857) för två befintli-
ga 45 kV kraftledningar i mark och luftledningsutföran-
de mellan Strand och Ölmstad i Jönköping kommun 

Ks/2022:122 

38 

§ 123 Yttrande över detaljplan för Ljungarp 1:9 m.fl. i Tenhult 
Ks/2022:207 

39 

§ 124 Yttrande över detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl.  
etapp 2 

Ks/2022:202 

40 

§ 125 Medborgarförslag om kallbadhus vid Vätterstranden 
Ks/2020:440 

41 

§ 126 Medborgarförslag om fler kolonilotter och kollektiva 
odlingsplatser 

Ks/2021:128 

42 

§ 127 Medborgarförslag om badbryggor vid Vätterstranden 
Ks/2021:367 

43 

§ 128 Medborgarförslag om att ta bort frisbeegolfbanorna i 
Knektaparken, John Bauers park och i Kålgårdsparken 

Ks/2020:411 

44 

  

 

3



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2022-04-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 103  
 
Informationsärenden 
 
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar budgetchef 
Marie Drougge om reviderade ekonomiska ramar för 2023-2025. 

Härefter informerar stadsdirektör Johan Fritz om kommunens arbete med 
anledning av situationen i Ukraina.  

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11:15. 
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§ 104  
 
Meddelanden 
Ks/2022:50   006  

Anmäls: 
Minnesanteckningar från budgetberedningens överläggningar 2022-02-11, 
2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-18 och 2022-03-21. 

Anmäls och biläggs: 
Kommunrevisionens skrivelse 2022-03-15 med tillhörande rapport om uppföl-
jande granskning avseende utredningstider vid handläggning av ärenden, barn 
och unga. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 105  
 
Anmälan om delegationsbeslut 
Ks/2022:51   006  

Anmäls: 
Kanslichefens beslut: 
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag 

att bevilja Destination Jönköping AB:s ansökan om uppsättande av banderoll 
över vindbrons östra sida 2022-07-25 t.o.m. 2022-07-31 med anledning av 
Mat- och dryckesfestivalen. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 106  
 
Reviderade ekonomiska ramar för 2023-2025 
Ks/2022:204   040  

Sammanfattning 
Stadskontoret har upprättat förslag till reviderade ekonomiska ramar för VIP 
2023-2025 baserade på aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi,  
demografi och andra omvärldsfaktorer. Utgångspunkten för förslaget är den se-
nast beslutade Verksamhets- och investeringsplanen 2022-2024. Efter bered-
ning av ramarna i budgetberedningen och nya ekonomiska beräkningar har ett 
antal budgetförändringar arbetats in i förslaget till reviderade ekonomiska ra-
mar för VIP 2023-2025, vilka redogörs för i tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-25 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till reviderade ekonomiska ramar för åren 2023-2025 inför det 
fortsatta arbetet med VIP 2023-2025 med budget för 2023 godkänns.  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-03-31 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till reviderade ekonomiska ramar för åren 2023-2025 inför det 
fortsatta arbetet med VIP 2023-2025 med budget för 2023 godkänns.  

 Nämnderna ges i uppdrag att beakta de planeringsinriktningar och vad 
som i övrigt framgår av detta yttrande. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-04-08 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att utifrån vad som 
framkommer i kommunalrådsyttrandet och i samverkan med andra rele-
vanta nämnder ta fram förslag för att bryta ökningen av psykisk ohälsa 
och social problematik bland barn och unga. Åtgärdsförslagen ska utgå 
från en årlig budget om 60 mnkr under tre år. Detta utöver den  
budgetram som föreslås i detta ärende. Förslagen ska redovisas till 
kommunfullmäktige senast i augusti 2022. 

 I övrigt lämnas ärendet om ekonomiska ramar utan eget ställningsta-
gande. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Ida Kors (SD) yrkar bifall till första strecksatsen i kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) förslag men lämnar i övrigt ärendet utan eget ställningsta-
gande. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen beslutar först att godkänna kommunalrådet Ann-Marie Nils-
sons (C) förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition om bifall respektive avslag på kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag och finner att tilläggsförsla-
get avslås. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget. 
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) 

 
 X 

Cecilia Hjorth Attefall (KD) 
 

X  
Margareta Strömberg (KD) 

 
X  

Peter Jutterström (M) 
 

 X 
Bert-Åke Näslund (M) 

 
 X 

Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 7 5 3 

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, varjämte 3 leda-
möter avstår, beslutat att avslå kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
tilläggsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Förslag till reviderade ekonomiska ramar för åren 2023-2025 inför det 

fortsatta arbetet med VIP 2023-2025 med budget för 2023 godkänns.  
 Nämnderna ges i uppdrag att beakta de planeringsinriktningar och vad 

som i övrigt framgår av detta yttrande. 
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Reservationer 
KD- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag. 

Det antecknas att M-gruppen och Thordis Samuelsson (V) inte deltar i beslutet 
avseende kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag respektive kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag. 

Det antecknas vidare att KD- och SD-grupperna inte deltar i beslutet avseende 
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 
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§ 107  
 
Befolkningsprognos 2022-2025 med utblick mot 2031 
Ks/2022:169   121  

Sammanfattning 
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun 
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2022–2025 med en utblick 
mot 2031. Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag för resursfördelningen 
och planeringen inom kommunen. Det gäller inte minst inom förskola, grund-
skola, gymnasieskola och äldreomsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2022-03-28 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-28 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Befolkningsprognos 2022–2025 med utblick mot 2031 godkänns. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Befolkningsprognos 2022–2025 med utblick mot 2031 godkänns. 
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§ 108  
 
Förbättrad krisberedskap för kommunens samhällsviktiga verksam-
heter 
Ks/2022:195   000  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten föreslår att ett antal åtgärder vidtas för att förbättra krisbe-
redskapen för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-03-21 med bilaga 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-03-21 med förslag till kommunstyrel-
sens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till åtgärder för förbättrad krisberedskap för kommunens sam-
hällsviktiga verksamheter medförande tillkommande investeringsutgif-
ter på totalt 45,3 mnkr under perioden 2022-2024 godkänns.  

 Berörda nämnder beviljas utökat investeringsanslag 2022 med totalt 
16,7 mnkr. Det utökade investeringsanslaget fördelas till berörda nämn-
der i enlighet med Räddningstjänstens förslag.   

 Det utökade investeringsanslaget finansieras med motsvarande ökad 
upplåning. Budgeterad ökad upplåning inom skattekollektivet ökar där-
med med 15,6 mnkr och inom VA-kollektivet med 1,1 mnkr. 

 Tillkommande investeringsutgifter under år 2023 uppgående till totalt 
16,7 mnkr och 2024 uppgående till totalt 11,9 mnkr inarbetas i kom-
munstyrelsens förslag till VIP 2023-2025. Anslagen fördelas på nämn-
der i enlighet med Räddningstjänstens förslag.  

 Berörda nämnder kompenseras för tillkommande driftkostnader 2022 
uppgående till totalt 14,9 mnkr. Utökat driftanslag till berörda nämnder 
fördelas i enlighet med Räddningstjänstens förslag.  

 Tillkommande driftkostnader 2022 finansieras genom att kommunens 
budgeterade resultat för verksamhetsåret 2022 reduceras med 14,9 
mnkr.     

 Tillkommande driftkostnader uppgående till totalt 11,2 mnkr 2023 och 
12,5 mnkr 2024 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2023-
2025. Tillkommande kostnader fördelas på nämnd i enlighet med  
Räddningstjänstens förslag. 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-04-29 vari stadskonto-
rets förslag tillstyrks.  
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Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-04-07 vari stadskon-
torets förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till åtgärder för förbättrad krisberedskap för kommunens sam-
hällsviktiga verksamheter medförande tillkommande investeringsutgif-
ter på totalt 45,3 mnkr under perioden 2022-2024 godkänns.  

 Berörda nämnder beviljas utökat investeringsanslag 2022 med totalt 
16,7 mnkr. Det utökade investeringsanslaget fördelas till berörda nämn-
der i enlighet med Räddningstjänstens förslag.   

 Det utökade investeringsanslaget finansieras med motsvarande ökad 
upplåning. Budgeterad ökad upplåning inom skattekollektivet ökar där-
med med 15,6 mnkr och inom VA-kollektivet med 1,1 mnkr. 

 Tillkommande investeringsutgifter under år 2023 uppgående till totalt 
16,7 mnkr och 2024 uppgående till totalt 11,9 mnkr inarbetas i kom-
munstyrelsens förslag till VIP 2023-2025. Anslagen fördelas på nämn-
der i enlighet med Räddningstjänstens förslag.  

 Berörda nämnder kompenseras för tillkommande driftkostnader 2022 
uppgående till totalt 14,9 mnkr. Utökat driftanslag till berörda nämnder 
fördelas i enlighet med Räddningstjänstens förslag.  

 Tillkommande driftkostnader 2022 finansieras genom att kommunens 
budgeterade resultat för verksamhetsåret 2022 reduceras med 14,9 
mnkr.     

 Tillkommande driftkostnader uppgående till totalt 11,2 mnkr 2023 och 
12,5 mnkr 2024 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2023-
2025. Tillkommande kostnader fördelas på nämnd i enlighet med  
Räddningstjänstens förslag. 
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§ 109  
 
Revidering av Program för trygghet och säkerhet 
Ks/2022:92   000  

Sammanfattning 
Program för trygghet och säkerhet är ett övergripande styrdokument som om-
fattar kommunens arbete inom Vattensäkerhet, Fallprevention, Suicidpreven-
tion, Naturolyckor, Trafiksäkerhet, Brottsprevention, Internt skydd, Krisbered-
skap och civilt försvar, Brandsäkerhet, Operativa insatser samt Våld i nära re-
lationer. Föreliggande ärende föreslår ett antal revideringar av programmet.  

Med anledning av förändrad lagstiftning inom området brandsäkerhet och ope-
rativa räddningstjänst samt inom säkerhetsskydd, föreslås att kommunfullmäk-
tige ger stadsbyggnadsnämnden beslutanderätten till delprogram för Brandsä-
kerhet och Operativa insatser. Delprogrammet Krisberedskap och civilt försvar 
revideras för att överensstämma med gällande lagstiftning.  

Jönköpings kommuns program för informationssäkerhet antogs av kommun-
fullmäktige 2008-10-02 § 302. Sedan programmet antogs har behov, förutsätt-
ningar och arbetssätt förändrats varför det finns ett behov av en revidering av 
dokumentet. Då området för informationssäkerhet har nära samhörighet med 
andra frågor inom området för trygghet och säkerhet föreslås att program för 
informationssäkerhet blir ett delprogram under Program för trygghet och säker-
het.  

Ärendet återremitterades 2022-03-15 § 79 till beredande kommunalråd för 
fortsatt beredning i syfte att beakta den pågående diskussionen om beredskap 
utifrån rådande situation i omvärlden. 

Revideringen 2022-03-28 av Program för trygghet och säkerhet, samt delpro-
gram Krisberedskap och civilt försvar, avser ett förtydligande när det gäller 
kommunens ambition att säkerställa samhällsviktig verksamhet vid en sam-
hällsstörning. 
Beslutsunderlag 
Stadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Förslag till Program för trygghet och säkerhet 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2022-03-28 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Reviderat förslag till Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 an-
tas. 

 Reviderat förslag till delprogram, Krisberedskap och civilt försvar 
2019-2022 antas. 
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 Program för informationssäkerhet antaget av kommunfullmäktige 2008-
10-02 § 302 upphör att gälla.  

 Delprogram Operativa insatser och Brandsäkerhet antaget av kommun-
fullmäktige 2020-06-15 181 § upphör att gälla. 

 Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt för delprogram Operativa 
insatser och Brandsäkerhet till stadsbyggnadsnämnden. 
Detta förtydligas genom följande tillägg till stadsbyggnadsnämndens 
reglemente:  
     § 5 

Lag om skydd mot olyckor 
Besluta om delprogram Operativa insatser och Brandsäkerhet. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för upp-
följning samt vid behov göra mindre förändringar i handlingsprogram-
met och delprogrammen. 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) reviderade yttrande 2022-03-31 vari 
stadskontorets förslag tillstyrks.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Reviderat förslag till Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 an-
tas. 

 Reviderat förslag till delprogram, Krisberedskap och civilt försvar 
2019-2022 antas. 

 Program för informationssäkerhet antaget av kommunfullmäktige 2008-
10-02 § 302 upphör att gälla.  

 Delprogram Operativa insatser och Brandsäkerhet antaget av kommun-
fullmäktige 2020-06-15 181 § upphör att gälla. 

 Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt för delprogram Operativa 
insatser och Brandsäkerhet till stadsbyggnadsnämnden. 
Detta förtydligas genom följande tillägg till stadsbyggnadsnämndens 
reglemente:  
     § 5 

Lag om skydd mot olyckor 
Besluta om delprogram Operativa insatser och Brandsäkerhet. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för upp-
följning samt vid behov göra mindre förändringar i handlingsprogram-
met och delprogrammen. 

14
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§ 110  
 
Stöd till drivmedelsanläggning på Visingsö 
Ks/2022:218   049  

Sammanfattning 
Visingsörådet avser att investera i en drivmedelsanläggning, en så kallad con-
tainermack, på Visingsö. Total kostnad för investeringen är budgeterad till  
1 493 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-30 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Visingsörådet beviljas 750 000 kronor i stöd för investering i en contai-
nermack för drivmedelsförsörjning på Visingsö.  

 Visingsörådet beviljas ytterligare 743 000 kronor i stöd om den ansökan 
som ställts till Region Jönköpings län inte beviljas.  

 Stödet finansieras i sin helhet inom anslaget för landsbygdsutveckling 
med 750 000 kronor. 

 För den händelse annat externt stöd uteblir finansieras den återstående 
delen med ytterligare 743 000 kronor inom anslaget för landsbygdsut-
veckling.  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-03-31 vari stadskonto-
rets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Visingsörådet beviljas 750 000 kronor i stöd för investering i en contai-
nermack för drivmedelsförsörjning på Visingsö.  

 Visingsörådet beviljas ytterligare 743 000 kronor i stöd om den ansökan 
som ställts till Region Jönköpings län inte beviljas.  

 Stödet finansieras i sin helhet inom anslaget för landsbygdsutveckling 
med 750 000 kronor. 

 För den händelse annat externt stöd uteblir finansieras den återstående 
delen med ytterligare 743 000 kronor inom anslaget för landsbygdsut-
veckling.  

Beslutet expedieras till: Visingsörådet, Stadsdirektören, Näringslivschefen 
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§ 111  
 
Delägarskap i Jönköping Airport AB 
Ks/2022:193   107  

Sammanfattning 
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har sedan 2020 haft överläggningar med 
Region Jönköpings län om vikten av ett regionalt samarbete kring flygplatsen. 
Jönköpings Rådhus AB äger idag 100 procent av Jönköping Airport AB. Efter 
genomförande av utredningsarbete och fortsatt dialog mellan Jönköpings kom-
mun och Region Jönköpings län har parterna kommit överens om att Region 
Jönköpings län förvärvar 50 procent av aktierna i Jönköping Airport AB från 
Jönköpings Rådhus AB. Företrädare för Jönköpings kommun och Region Jön-
köpings län har gemensamt tagit fram förslag till dokument för förändring av 
det framtida ägandet av Jönköpings Airport AB. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Förslag till aktieöverlåtelseavtal 
Förslag till bolagsordning för Jönköping Airport AB 
Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings kommun genom Jönköpings Råd-
hus AB och Region Jönköpings län 
Förslag till ägardirektiv för Jönköping Airport AB 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-16 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

 Aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga godkänns. 
 Förslag till bolagsordning för Jönköping Airport AB fastställs enligt bi-

laga. 
 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings Rådhus AB och Region 

Jönköpings län gällande Jönköping Airport AB godkänns. 
 Förslag till ägardirektiv för Jönköping Airport AB fastställs. 
 Bolagsordning samt ägardirektiv bekräftas på extra bolagsstämma i 

Jönköping Airport AB. 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-03-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga godkänns. 
 Förslag till bolagsordning för Jönköping Airport AB fastställs enligt bi-

laga med de ändringarna att förslaget om att två opolitiska ledamöter 
ska utses, en från kommunfullmäktige i Jönköpings kommun respektive 
regionfullmäktige i Jönköpings län utgår och intervallet av ledamöter 
ändras från högst fjorton till högst tio ledamöter.  
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 Under innevarande mandatperiod utses fem styrelseledamöter av re-
spektive ägare.  

 Från och med mandatperiod 2023-2026 utses fyra styrelseledamöter 
från respektive ägare. 

 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings Rådhus AB och Region 
Jönköpings län gällande Jönköping Airport AB godkänns. 

 Förslag till ägardirektiv för Jönköping Airport AB fastställs. 
 Bolagsordning samt ägardirektiv bekräftas på extra bolagsstämma i 

Jönköping Airport AB. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Protokollsanteckning 
Mats Weidman (MP) och Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet an-
teckna följande: ”Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltar inte i beslutet om Jön-
köping Airport AB. Vi står fast vid vår uppfattning att Jönköpings kommun 
inte ska driva flygplatsverksamhet med hjälp av kommunala medel. Att Region 
Jönköpings län kommer stå för halva förlusten förändrar inte vår ståndpunkt. 
Jönköping Airport AB har från start gått med förlust i mångmiljonklassen. Det 
finns inget som tyder på en vändning av den trenden. Den helt nödvändiga kli-
matomställningen kommer att innebära färre flygresor och mindre flygfrakt. 
Därför bör Jönköpings kommun avveckla sitt engagemang i flygplatsbolaget.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Aktieöverlåtelseavtal enligt bilaga godkänns. 
 Förslag till bolagsordning för Jönköping Airport AB fastställs enligt bi-

laga med de ändringarna att förslaget om att två opolitiska ledamöter 
ska utses, en från kommunfullmäktige i Jönköpings kommun respektive 
regionfullmäktige i Jönköpings län utgår och intervallet av ledamöter 
ändras från högst fjorton till högst tio ledamöter.  

 Under innevarande mandatperiod utses fem styrelseledamöter av re-
spektive ägare.  

 Från och med mandatperiod 2023-2026 utses fyra styrelseledamöter 
från respektive ägare. 

 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings Rådhus AB och Region 
Jönköpings län gällande Jönköping Airport AB godkänns. 

 Förslag till ägardirektiv för Jönköping Airport AB fastställs. 
 Bolagsordning samt ägardirektiv bekräftas på extra bolagsstämma i 

Jönköping Airport AB. 

Det antecknas att Mats Weidman (MP) och Thordis Samuelsson (V) ej deltar i 
beslutet. 
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§ 112  
 
Inbjudan till deltagande i regeringsuppdraget "Delaktighet och del-
tagande i den lokala demokratin" 
Ks/2022:170   000  

Sammanfattning 
Jämställdhetsmyndigheten har bjudit in alla Sveriges kommuner att anmäla in-
tresse för att delta i ett projekt som handlar om att bygga kunskap kring förut-
sättningar för delaktighet i den lokala demokratin. Jönköpings kommun har 
lämnat in en intresseanmälan och är också inbjuden att delta.  

Projektet ska genomföras i samarbete mellan kommunen, en eller flera civil-
samhällesorganisationer och Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget för civil-
samhällesorganisationerna är att genomföra lokala kartläggningar i ”sitt” bo-
stadsområde. Kommunens uppgift är att genomföra undersökningar om förtro-
endevaldas arbetsmiljö och faktorer för deltagande.  

Undersökningarna ska genomföras i tre etapper under perioden för projektet, 
2022-2024. 

Jönköpings kommun föreslår ett samarbete med två civilsamhälles- 
organisationer med koppling till två områden, ett av de prioriterade områdena 
(Österängen) samt ett landsbygdsområde (Mulseryd). 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Jönköpings kommun deltar i Jämställdhetsmyndighetens projekt om 
delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. 

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

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Jönköpings kommun deltar i Jämställdhetsmyndighetens projekt om 
delaktighet och deltagande i den lokala demokratin. 

Beslutet expedieras till: Stadsdirektören, Analys- och hållbarhetschefen 
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§ 113  
 
Barnbokslut 2021 
Ks/2021:541   710  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-18 § 300 att årligen upprätta ett barn-
bokslut senast i april månad. Syftet med barnbokslutet är att synliggöra barns 
livsvillkor i Jönköpings kommun och att följa upp insatser som genomförts un-
der året och som har haft särskild påverkan på barn. Syftet är också att ge för-
slag på riktning och prioriteringar för kommunens barnrättsarbete. 

Beslutsunderlag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-29 med tillh. bilaga 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-17 § 44 med tillh. handlingar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-22, § 15 med tillh. handlingar 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2022-02-21 § 17 med tillhö-
rande handlingar 
Äldrenämndens beslut 2022-02-16 § 13 med tillhörande handlingar 
Socialnämndens beslut 2022-02-15 § 22 med tillhörande handlingar 
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2022-02-14 § 14 med tillhörande 
handlingar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-10 § 54 med tillhörande handlingar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-10 § 57 med tillhörande handlingar 
Tekniska nämndens beslut 2022-02-12 § 10 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-29 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Barnbokslut 2021 för Jönköpings kommun godkänns och meddelas 
samtliga nämnder att beakta i kommande arbete. 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-03-30 vari sammanfatt-
ningsvis stadskontorets förslag till beslut tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-04-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 
 Barnbokslut 2021 för Jönköpings kommun godkänns och meddelas samt-

liga nämnder att beakta i kommande arbete. 
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande barnbokslut, där så är 

möjligt, redovisa statistik så att den i ökad utsträckning beskriver föränd-
ringar över tid. 
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 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en dialog kring vilken roll 
checklistan för barnrättsarbetet ska spela i barnbokslutet. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Kommunalrådet Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) tilläggsförslag med följande tillägg: 

 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att dialogen sker i SBU (Samar-
betsorgan för barn och ungdom). Samtliga partier bjuds in att delta. 

 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet 
Andreas Perssons (S) tillägg.  

Thordis Samuelsson (V) och Ida Kors (SD) yrkar bifall till kommunalrådet 
Andreas Perssons (S) reviderade förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Barnbokslut 2021 för Jönköpings kommun godkänns och meddelas 

samtliga nämnder att beakta i kommande arbete. 
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande barnbokslut, där så är 

möjligt, redovisa statistik så att den i ökad utsträckning beskriver för-
ändringar över tid. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en dialog kring vilken roll 
checklistan för barnrättsarbetet ska spela i barnbokslutet. 

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kom-
munstyrelsen för egen del: 

 Kommunstyrelsen beslutar för egen del att dialogen sker i SBU (Samar-
betsorgan för barn och ungdom). Samtliga partier bjuds in att delta. 
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§ 114  
 
Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL 
och LSS 
Ks/2022:116   700  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrel-
sens förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i 
vissa verksamheter enligt SoL och LSS. Yttrandet ska lämnas till Socialstyrel-
sen senast den 14 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens remiss 
Äldrenämndens beslut 2022-03-23 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut 2022-03-22 § 39 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittföre-
byggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS lämnas till 
Socialstyrelsen enligt särskilt upprättat förslag. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittföre-
byggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS lämnas till 
Socialstyrelsen enligt särskilt upprättat förslag. 

 

Beslutet expedieras till: 
Socialstyrelsen 
Än 
Sn 
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§ 115  
 
Yttrande över ansökan från Wisecare AB om godkännande som hu-
vudman för grundskola och fritidshem vid Wisecare Grundskola i 
Jönköpings kommun 
Ks/2022:129   611  

Sammanfattning 
Wisecare AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvud-
man för grundskola och fritidshem vid Wisecare Grundskola i Jönköpings 
kommun fr.o.m. läsåret 2023/24. Ansökan omfattar vid fullt utbyggd verksam-
het 2026/27 25 platser i grundskolan årskurs 1-9. Jönköpings kommun har be-
retts tillfälle att lämna yttrande över ansökan. Yttrandet ska vara Skolinspektio-
nen tillhanda senast den 22 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens remiss 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-22 § 32 med tillh. bilagor 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-03-28 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Wisecare AB om 
godkännande som huvudman för grundskola och fritidshem lämnas till 
Skolinspektionen i enlighet med Andreas Perssons (S) 
kommunalrådsyttrande. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-04-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Wisecare AB om 
godkännande som huvudman för grundskola och fritidshem lämnas till 
Skolinspektionen i enlighet med Andreas Sturessons (KD) kommunal-
rådsyttrande. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) 
förslag förutom sista stycket Sammanfattande bedömning som ska ersättas med 
följande lydelse:  

Övervägande 
Jönköpings kommun yrkar avslag på ansökan om tillstånd för Wi-
secare AB att etablera grundskola och fritidshem i Jönköpings kom-
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mun. Hösten 2022 startar kommunen en resursskola som bör kunna ta 
emot de elever som utgör målgruppen. 

Omröstning 
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Andreas Perssons (S) 
förslag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och Thordis Samu-
elssons (V) yrkande – under proposition och finner kommunalrådet Andreas 
Perssons (S) förslag antaget.  
 
Omröstning begärs. 
 
För utseende av motförslag till kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag 
ställer ordförande proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) för-
slag respektive Thordis Samuelssons (V) yrkande och finner kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag antaget som motförslag. 
 
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) 

 
 X 

Cecilia Hjorth Attefall (KD) 
 

X  
Margareta Strömberg (KD) 

 
X  

Peter Jutterström (M) 
 

X  
Bert-Åke Näslund (M) 

 
X  

Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 7 7 1 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår 
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Wisecare AB om 

godkännande som huvudman för grundskola och fritidshem lämnas till 
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Skolinspektionen i enlighet med Andreas Perssons (S) 
kommunalrådsyttrande. 

Reservationer 
KD,- M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yr-
kande. 

Beslutet expedieras till: 
Skolinspektionen 
Bun 
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§ 116  
 
Yttrande över ansökan från Utbildia AB om godkännande som hu-
vudman för en förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Vilja-
skolan i Jönköping 
Ks/2022:127   611  

Sammanfattning 
Utbildia AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Viljaskolan i Jönköping 
från och med läsåret 2023/24. Verksamheten ska enligt ansökan vara fullt ut-
byggd 2026/27 och då omfatta 220 platser i grundskolan. Kommunens yttrande 
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 22 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Skolinspektionens remiss 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-22 § 31 med tillh. handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-03-28 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Utbildia AB om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, fritidshem och 
grundskola lämnas till Skolinspektionen i enlighet med Andreas 
Perssons (S) kommunalrådsyttrande. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-04-06 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Utbildia AB om god-
kännande som huvudman för förskoleklass, fritidshem och grundskola 
lämnas till Skolinspektionen i enlighet med Andreas Sturessons (KD) 
kommunalrådsyttrande. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) 
förslag. 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) X   
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X  

Margareta Strömberg (KD) 
 

X  
Peter Jutterström (M) 

 
X  

Bert-Åke Näslund (M) 
 

X  
Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 8 7 

 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Andreas Perssons (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Utbildia AB om 

godkännande som huvudman för förskoleklass, fritidshem och 
grundskola lämnas till Skolinspektionen i enlighet med Andreas 
Perssons (S) kommunalrådsyttrande. 

Reservationer 
KD-, M-och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Beslutet expedieras till: 
Skolinspektionen 
Bun 

26



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen 2022-04-12 

Justerandes signatur 
   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 117  
 
Medel för ersättningsbyggnation av Bottnarydsskolan 
Ks/2022:98   040  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om till- och ombyggnation av 
Bottnarydsskolan 2018-12-20 § 30. Efter att tekniska kontoret gjort en fördju-
pad analys avseende ombyggnation av befintlig huvudbyggnad på Bottna-
rydsskolan föreslår förvaltningen och barn- och utbildningsnämnden att befint-
lig huvudbyggnad rivs samt att lokaler för årskurs 4-6 nyproduceras. Utifrån 
ovanstående har barn- och utbildningsnämnden utarbetat ett nytt lokalprogram 
och tekniska kontoret har tagit fram skisser samt reviderat investerings- och 
hyreskalkyler. Investeringsutgiften för projektet bedöms nu uppgå till 148,4 
mnkr och den tillkommande hyreskostnaden för barn- och utbildningsnämnden 
beräknas uppgå till 9,7 mnkr brutto och 7,3 mnkr netto.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-01-25 § 7 med tillh. lokalprogram 
Tekniska kontorets tjänstebrev 2021-06-23 
Stadskontorets yttrande 2022-03-22 med bilaga 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 
Stadskontorets yttrande 2022-03-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende ny-
byggnation av F-6 skola i Bottnaryd medförande en total investerings-
utgift uppgående till 148,4 mnkr godkänns.  

 Tekniska nämnden tilldelas investeringsanslag uppgående till 148,4 
mnkr för genomförande av nybyggnation av ny F-6 skola i Bottnaryd. 
Anslaget fördelas med 6,0 mnkr till och med 2022, 60,0 mnkr 2023, 
60,0 mnkr 2024 och 22,4 mnkr 2025.  

 Utökat investeringsanslag med 0,9 mnkr 2022 finansieras genom mot-
svarande ökad upplåning. Återstående anslagsbehov avseende år 2023-
2025 uppgående till totalt 142,4 mnkr inarbetas i VIP 2023-2025 i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag.  

 Utökat driftanslag 2024 till tekniska nämnden för rivning uppgående till 
2,7 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2023-2025. 

 Barn- och utbildningsnämndens tillkommande hyreskostnad netto upp-
gående till 7,3 mnkr per år inarbetas i kommunstyrelsens förslag till 
VIP 2023-2025.  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-03-28 vari sammanfatt-
ningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 
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Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende ny-
byggnation av F-6 skola i Bottnaryd medförande en total investerings-
utgift uppgående till 148,4 mnkr godkänns.  

 Tekniska nämnden tilldelas investeringsanslag uppgående till 148,4 
mnkr för genomförande av nybyggnation av ny F-6 skola i Bottnaryd. 
Anslaget fördelas med 6,0 mnkr till och med 2022, 60,0 mnkr 2023, 
60,0 mnkr 2024 och 22,4 mnkr 2025.  

 Utökat investeringsanslag med 0,9 mnkr 2022 finansieras genom mot-
svarande ökad upplåning. Återstående anslagsbehov avseende år 2023-
2025 uppgående till totalt 142,4 mnkr inarbetas i VIP 2023-2025 i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag.  

 Utökat driftanslag 2024 till tekniska nämnden för rivning uppgående till 
2,7 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2023-2025. 

 Barn- och utbildningsnämndens tillkommande hyreskostnad netto upp-
gående till 7,3 mnkr per år inarbetas i kommunstyrelsens förslag till 
VIP 2023-2025.  
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§ 118  
 
Motion om en fungerande trafik i en växande kommun 
Ks/2021:409   500  

Sammanfattning 
Andreas Sturesson (KD), Cecilia Hjort Attefall (KD) och Hanns Boris (KD) 
påtalar, i motion 2021-09-01, behovet av en fungerande trafik i en växande  
kommun. Motionärerna anför vidare att en stor del av kommunens befolkning 
är bosatt utanför den centrala stadskärnan i Jönköping vilket bör beaktas i tra-
fikplaneringen. 

Med hänvisning till vad som anförs i motionen föreslår Andreas Sturesson 
(KD) m.fl att kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vid all planering av nyan-
läggning av gatunät samt vid ombyggnation av befintligt gatunät pla-
nera för att de olika trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och biltra-
fik separeras i syfte att skapa så få konfliktytor som möjligt.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera för ett samspel 
mellan de olika trafikslagen i de situationer de är hänvisade till samma 
yta.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att optimera trafikljussignaler-
nas funktion genom att de sammankopplas och bli smarta i sin trafikre-
glering i syfte att skapa så smidiga flöden som möjligt för gång, cykel, 
kollektivtrafik och biltrafik utan att onödiga väntetider uppstår.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att verka för att, i samverkan 
med Region Jönköping, planera för att kollektivtrafikens struktur för-
ändras och byggs upp med noder.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
en vattenburen kollektivtrafik i de södra delarna av Vättern.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga ut en välfungerande 
och sammanhängande infrastruktur för gång och cykel.  

• Att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
anlägga värmeslingor i gång- och cykelvägar.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta 
fram förslag på reviderade regler för parkering i centrala Jönköping i 
syfte att skapa större rotation på gatuparkeringen för att gynna handeln 
och differentiera parkeringsplatserna i parkeringshusen för att möta en 
större efterfrågan för arbetsplats- och boendeparkering.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över Parkeringstal för 
Jönköpings kommun i syfte att parkeringsbehov ska tillgodoses inom 
den egna fastigheten vid nyproduktion. 

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en genomgri-
pande genomlysning för att utröna om de åtgärder som vidtagits för att 
begränsa biltrafiken verkligen medfört ett ökat kollektivt resande eller 
om det endast försvårat människors vardag.  
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• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att studera om de trafiksäker-
hetsåtgärder som vidtagits verkligen haft en reell effekt eller om de kan 
ha bidragit till ett ökat utsläpp av växthusgaser.  

• Att all kommunens trafikplanering ska utgå ifrån att en betydande andel 
av kommunens innevånare är bosatta utanför den centrala stadskärnan. 

Kommunfullmäktige har 2021-09-02 § 155 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till stadsbyggnadsnämnden och 
tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-01 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-16 § 561 med tillh. tjänsteskrivelse 
Tekniska nämndens beslut 2021-12-15 § 201 med tillh. tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-11 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi, 
att ersätta tidigare kommunikationsstrategi 2012-02-23, i vilken motio-
nens frågeställningar och förslag behandlas. 

 Motionen anses vara besvarad. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2022-04-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motion om en fungerande trafik i en växande kommun bifalls. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag.  

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) X   
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X  

Margareta Strömberg (KD) 
 

X  
Peter Jutterström (M) 

 
X  

Bert-Åke Näslund (M) 
 

X  
Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 8 7 

 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi, 

att ersätta tidigare kommunikationsstrategi 2012-02-23, i vilken motio-
nens frågeställningar och förslag behandlas. 

 Motionen anses vara besvarad. 

Reservationer 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
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§ 119  
 
Motion om att låta fler få förmånen att bli Grännabo 
Ks/2021:455   000  

Sammanfattning 
Andreas Sturesson (KD) anför i motion 2021-10-01 att det i Jönköpings kom-
mun, trots flera år med stort bostadsbyggande, råder brist på bostäder. De se-
naste årens byggande har främst bestått av hyres- och bostadsrätter och andelen 
nya äganderätter, i form av småhus, har varit få. 
 
Motionären anför vidare att bostadstillväxten till stor del behöver ske utanför 
den centrala stadskärnan (Jönköping/Huskvarna) för att bostadsbristen och bo-
stadskön ska minska. 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i nära samverkan med stadsbygg-

nadsnämnden och miljönämnden, initiera en dialog med de fastighetsä-
gare och företag som finns etablerade i den del av Gränna industriom-
råde som ligger väster om Skiftesvägen. Dialogen ska syfta till att ut-
reda förutsättningarna för att flytta verksamheterna till annan plats i 
Gränna och frigöra industrimarken för småhusbebyggelse i enlighet 
med motionens intentioner. 

Kommunfullmäktige har 2021-10-07 § 178 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till tekniska nämnden och stads-
byggnadsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-01 
Tekniska nämndens beslut 2022-02-09 § 17 med tillh. tjänsteskrivelse 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-20 § 17 med tillh. tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-11 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen anses vara besvarad.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2022-04-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen bifalls. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag.  

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) X   
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X  

Margareta Strömberg (KD) 
 

X  
Peter Jutterström (M) 

 
X  

Bert-Åke Näslund (M) 
 

X  
Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 8 7 

 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen anses vara besvarad.  

Reservationer 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
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§ 120  
 
Motion om åtgärder för att klara trafiksituationen i Jönköping 
Ks/2021:498   510  

Sammanfattning 
Peter Jutterström (M), Bengt Regné (M) och Josef Zetterberg (M) föreslår med 
hänvisning till vad som anförs i motion 2021-10-18 att kommunfullmäktige be-
slutar följande: 

• att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att redovisa vilken effekt  
olika trafikbegränsande åtgärder haft, 

• att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att titta på och föreslå  
framkomlighetslösningar för biltrafiken vid Junerondellen i det  
korta perspektivet, 

• att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att utreda vad två filer på  
Munksjöbron skulle kunna innebära för att få smidigare trafikflöden,  

• att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att föreslå strategier för smidiga 
trafikflöden för samtliga trafikslag gällande hela staden på längre sikt, 

• att redovisning till kommunfullmäktige sker vid flera tillfällen, ett för 
respektive förslag, så snart svar finns tillgängliga.  

Kommunfullmäktige har 2021-11-11 § 207 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till stadsbyggnadsnämnden för ytt-
rande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-18 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-15 § 64 med tillh. tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-11 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi, 
att ersätta tidigare kommunikationsstrategi 2012-02-23, i vilken  
motionens frågeställningar och förslag behandlas. 

 Motionen anses vara besvarad. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2022-04-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen bifalls. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Yrkanden 
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag.  

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
 
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
 
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:  
 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X  
 

Andreas Persson (S) X  
 

Harriet Roosquist (S) X  
 

David Gerson (L) X  
 

Mats Weidman (MP) X   
Thordis Samuelsson (V) X   
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X  

Margareta Strömberg (KD) 
 

X  
Peter Jutterström (M) 

 
X  

Bert-Åke Näslund (M) 
 

X  
Ida Kors (SD)  X  
Jan-Ove Lipponen (SD) 

 
X  

Andreas Sturesson (KD)  X  
Mona Forsberg (S) X   
Ann-Marie Nilsson (C) X   
Summa 8 7 

 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi, 

att ersätta tidigare kommunikationsstrategi 2012-02-23, i vilken  
motionens frågeställningar och förslag behandlas. 

 Motionen anses vara besvarad. 
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Reservationer 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  
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§ 121  
 
Yttrande över promemorian Parkering av elsparkcyklar 
Ks/2022:84   312  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har av infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att se-
nast den 25 april 2022 yttra sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar.  
I promemorian föreslås ett förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller 
cykelbana, annat än vid uppställningsplatser avsedda för cyklar. Förbudet fö-
reslås träda i kraft den 1 augusti 2022.  

Beslutsunderlag 
Promemorian Parkering av elsparkcyklar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-03-10 § 100 med tillh. tjänsteskrivelse 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-30 med tillh. tjänsteskrivelse  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommun-
styrelsens beslut:  

 Yttrande lämnas till infrastrukturdepartementet enligt kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande lämnas till infrastrukturdepartementet enligt kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

 

Beslutet expedieras till: 
Infrastrukturdepartementet 
Stbn 
Tn 
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§ 122  
 
Yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om nätkonces-
sion enligt ellagen (1997:857) för två befintliga 45 kV kraftledningar 
i mark och luftledningsutförande mellan Strand och Ölmstad i Jön-
köping kommun 
Ks/2022:122   373  

Sammanfattning 
Jönköpings kommun har av Energimarknadsinspektionen beretts tillfälle att se-
nast den 18 april 2022 yttra sig över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om 
tillstånd att fortsatt använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje), 
luft- och markledning från Strand till Ölmstad i Jönköping kommun. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande Energimarknadsinspektionen 2022-02-18 
Jönköping Energi Nät AB:s ansökan 2022-02-18  
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse med delegationsbeslut 2022-02-25 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-03-24 § 32 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) överlämnar upprättat förslag till kommun-
styrelsens beslut:  

 Yttrande lämnas till Energimarknadsinspektionen enligt kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande lämnas till Energimarknadsinspektionen enligt kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.  

Beslutet expedieras till: 
Energimarknadsinspektionen 
Jönköping Energi AB 
Stbn 
Tn 
Mhn 
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§ 123  
 
Yttrande över detaljplan för Ljungarp 1:9 m.fl. i Tenhult 
Ks/2022:207   214  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Ljungarp 
1:9 m.fl., Tenhult, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att möjlig-
göra uppförandet av cirka sex stycken friliggande enbostadshus på Ljungarp 
1:9 och del av Ljungarp 24:47. Syftet är även att möjliggöra byggnation av två 
flerbostadshus på Ljungarp 1:20 samt uppförandet av en kommunal gata med 
vändplan och område för nätstation. Fastigheterna Ljungarp 1:7, Ljungarp 1:28 
och Ljungarp 1:35 samt del av Ljungarp 1:44 ingår i detaljplanen med syftet att 
tillgodose utrymme för teknisk försörjning, möjliggöra förtätning samt för att 
få ett sammanhängande planområde. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2022-03-23 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

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

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot detaljplan för Ljungarp 1:9 
m.fl., Tenhult, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot detaljplan för Ljungarp 1:9 
m.fl., Tenhult, Jönköpings kommun. 

 

Beslutet expedieras till: 
Stbn 
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§ 124  
 
Yttrande över detaljplan för del av Åsen 1:2 m.fl. etapp 2 
Ks/2022:202   214  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för bostäder 
och centrumverksamhet på Åsen 1:2 m.fl., etapp 2. Syftet med detaljplanen är 
att pröva möjligheten och lämpligheten för bostadsändamål och centrumverk-
samhet samt bebyggelsens omfattning och utformning för att uppnå en småska-
lig stadskaraktär. Infrastruktur som gång-och cykelvägar samt teknisk infra-
struktur som vatten, avlopp och el ingår i prövningen. Syftet med detaljplanen 
är också att pröva möjlighet och lämplighet för natur- och parkområden. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2022-03-21 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-22 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
del av Åsen 1:2 mfl., etapp 2, Övre Mariebo/Åsen Jönköpings kommun.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
del av Åsen 1:2 mfl., etapp 2, Övre Mariebo/Åsen Jönköpings kommun.  

 
Det antecknas att SD-gruppen ej deltar i beslutet. 

Beslutet expedieras till: 
Stbn 
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§ 125  
 
Medborgarförslag om kallbadhus vid Vätterstranden 
Ks/2020:440   811  

Sammanfattning 
Gunilla Haraldsson har 2020-11-10 inkommit med ett medborgarförslag där 
hon föreslår att ett kallbadhus ska byggas vid Vätterstranden i centrala Jönkö-
ping. Förslagsställaren föreslår också att ett utomhusgym och en boulebana ska 
byggas intill Vätterstranden på Liljeholmen. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-12-10 § 243 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-11-10 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-22 § 172 med tillh. tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-28 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.  

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.  

Beslutet expedieras till: 
G Haraldsson 
Stbn 
Diariet 
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§ 126  
 
Medborgarförslag om fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser 
Ks/2021:128   335  

Sammanfattning 
Ewelina Axell har 2021-01-29 inkommit med ett medborgarförslag där hon  
föreslår att kommunen ska utreda möjligheten till att införa eller utöka koloni-
lotter och kollektiva odlingsplatser i Jönköpings kommun.  
 
Kommunfullmäktige har 2021-02-04 § 5 beslutat att överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-29 
Tekniska nämndens beslut 2021-06-16 § 108 med tillh. tjänsteskrivelse 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-20 § 224 med tillh. tjänsteskrivelse  
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras bifallet.   

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras bifallet.  

Beslutet expedieras till: 
E Axell 
Tn 
Stbn 
Diariet 
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§ 127  
 
Medborgarförslag om badbryggor vid Vätterstranden 
Ks/2021:367   811  

Sammanfattning 
Kerstin Hurtig har 2021-06-23 inkommit med ett medborgarförslag om att 
förse Vätterstranden med badbryggor på lämpliga ställen. Förslagsställaren an-
ser att badbryggor skulle vara till glädje för besökare som inte enbart vill vara 
på stranden samt de som vill bada från en brygga året om.  

Kommunfullmäktige har 2021-09-02 § 156 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-06-23 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-28 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

 

Beslutet expedieras till: 
K Hurtig 
Diariet 
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§ 128  
 
Medborgarförslag om att ta bort frisbeegolfbanorna i Knektapar-
ken, John Bauers park och i Kålgårdsparken 
Ks/2020:411   339  

Sammanfattning 
Béatrice Majkrak har 2020-10-27 inkommit med ett medborgarförslag där hon 
föreslår att Jönköpings kommun ska ta bort frisbeekorgar från tre allmänna par-
ker i Rocksjöområdet. Förslagsställaren vill förbjuda frisbeegolfspel först och 
främst i Knektaparken men också i John Bauers park och Kålgårdsparken. Öns-
kan finns också att Jönköpings kommun hänvisar spelare till den nya frisbee-
golfbanan på A6-området. Förslagsställaren anser att frisbeegolfbanan skapar 
konflikter mellan spelare och övriga parkbesökare då det är brist på tydliga reg-
ler. Parkbesökarnas nyttjande av parkerna begränsas och en känsla av otrygg-
het infinner sig.  

Kommunfullmäktige har 2020-11-05 § 214 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2020-10-27 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-18 § 36 med tillh. tjänsteskrivelse  
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-03-18 § 111 med tillh. tjänsteskrivelse  
Tekniska nämndens beslut 2021-05-19 § 91 med tillh. tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-03-23 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 
 
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-04-12 
Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Beslutet expedieras till: 
B Majkrak 
Kfn 
Stbn 
Tn 
Diariet 
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