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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

§1

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:69 ”Slutligt utfall av 2016 års
kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-11 § 153 om inrättande av nytt
skolområde: Torps skolområde.
Socialnämndens beslut 2017-12-19 § 231 om familjeåterföreningar och kommunens ansvar för att ordna boenden.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:68 ”Budgetförutsättningar för
åren 2017-2021”.
Ledningsutskottets protokoll

2017-12-11 § 87-88
2017-12-18 § 89-90

Välfärdsutskottets protokoll

2017-11-29 § 31-37

Kommundelrådens protokoll:
Bankeryd

2017-11-06 § 45-51

Huskvarna

2017-10-17 § 44-54

Lekeryd

2017-11-29 § 38-46

Månsarp – Taberg

2017-12-07 § 41-50

Norra Mo

2017-10-02 § 18-25

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

§2

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut:
att avslå ansökan om utdelning ur Ellen Nyström-Mayerska fonden
att avslå ansökan om utdelning ur stiftelsen Louise och Axel Fahlströms
donation.
Tf. stadsdirektörs beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Chefsjuristens respektive stadsjuristens beslut avseende begäran om utlämnande av allmän handling.
Ledningsutskottets protokoll

2017-12-11 § 87-88
2017-12-18 § 89-90

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

§3

Motion om anonyma tjänsteansökningar
Ks/2017:274 020
Sammanfattning
Staffan Eklöf (SD) har i motion 2017-06-20 föreslagit att ansökningar till
lediga tjänster i kommunen ska vara avidentifierade för rekryterande chef.
Kommunfullmäktige har 2017-06-21 § 142 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-20
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen föreslås vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att föreslå kommunfullmäktige
följande:
 Motionen avslås.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

§4

Borgen för Racketcentrum ekonomisk förening
Ks/2017:324 045
Sammanfattning
Racketcentrum ekonomisk förening har inkommit med en hemställan om
kommunal borgen uppgående till 12 600 000 kronor under perioden
2017-2022.
Kommunstyrelsens beslutade 2017-12-20 § 343, föreslå kommunfullmäktige
att avslå den ekonomiska föreningen Racketcentrums hemställan om borgensåtagande. Beslut om avslag på hemställan om borgen åvilar, med beaktande av
kommunallag och praxis, kommunstyrelsen. Beslut om bifall till hemställan
om borgen åvilar kommunfullmäktige. Med hänsyn till formulering i tjänsteskrivelse och beslutsförslag förelåg inför kommunstyrelsens behandling en
otydlighet avseende beslutsinstans. Det föreslås därför att kommunstyrelsen
beslutar avslå den ekonomiska föreningen Racketcentrums hemställan om nytt
borgensåtagande.
Beslutsunderlag
Racketcentrum ekonomisk förenings hemställan till Jönköpings kommun om
nytt borgensåtagande
Stadskontorets tjänsteskrivelser 2017-12-08 och 2017-12-22
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 343
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelser 2017-12-08 och 2017-12-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Den ekonomiska föreningen Racketcentrums hemställan om nytt
borgensåtagande avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Anna Mårtensson (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes
ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (L).
Kommunstyrelsens beslut
 Den ekonomiska föreningen Racketcentrums hemställan om nytt
borgensåtagande avslås.
Beslutet expedieras till: Racketcentrum ekonomisk förening, Ekonomichefen,
Chefsjuristen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

§5

Utvärdering av genomförda åtgärder med trygghetskameror
Ks/2013:153 170
Sammanfattning
Sedan 2010 finns trygghets- eller övervakningskameror installerade vid ett
antal av kommunens skolor. Syftet med kamerorna är att minska kommunens
kostnader för skadegörelse och förhindra anlagda bränder. Kommunstyrelsen
beslutade 2013-02-27 § 72 att uppdra till stadskontoret att under 2017, i samverkan med räddningstjänsten, göra en utvärdering av genomförda åtgärder
med trygghetskameror.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Berörda förvaltningar uppmanas att bedöma behov och nytta av
installation av övervakningskameror vid kommunens skolor och
därefter vidta eventuella åtgärder.
 Behovs- och nyttobedömning kring övervakningskameror vid skolor
ska göras vid behov och individuellt för respektive skola.
 Förändrade nettokostnader för tekniska nämnden till följd av eventuella
nyinstallationer av övervakningskameror förutsätts beaktas i hyressättningen av det enskilda objektet genom tilläggsavtal.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-12-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med den ändringen att den tredje strecksatsen ges följande lydelse:
 Installationskostnaderna ska finansieras av i budgeten ofördelade medel
under kommunstyrelsen. Förändrade nettokostnader för tekniska nämnden som avser drift till följd av eventuella nyinstallationer av övervakningskameror förutsätts beaktas i hyressättningen av det enskilda objektet genom tilläggsavtal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-01-10

Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Det finns fler vinster knutna till förhindrad skadegörelse. Om skadegörelse
kan förhindras genom övervakning och vetskapen om påföljder, ökar tryggheten och ett barn eller vuxen blir inte en förövare. Det senare är mycket viktigt
för den personen och dess moraliska utveckling. Det är en stor vinst för personen, för dennes föräldrar och för samhället. Om en skadegörelse har gjorts, är
det mycket viktigt att det leder till en snabb konsekvens för förövaren. Även
det är viktigt för den personen, dennes föräldrar och samhället. Kommunen bör
bekosta installationen av övervakningskamerorna utanför skolornas budget.
Det kan annars vara svårt för en skola att prioritera den kostnaden och prioritera ned annan skolverksamhet.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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
Magnus Rydh (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
13
2
Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Berörda förvaltningar uppmanas att bedöma behov och nytta av
installation av övervakningskameror vid kommunens skolor och
därefter vidta eventuella åtgärder.
 Behovs- och nyttobedömning kring övervakningskameror vid skolor
ska göras vid behov och individuellt för respektive skola.
 Förändrade nettokostnader för tekniska nämnden till följd av eventuella
nyinstallationer av övervakningskameror förutsätts beaktas i hyressättningen av det enskilda objektet genom tilläggsavtal.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Beslutet expedieras till:
Bun
Uan
Tn
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§6

Ekonomirapport 3 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2017:446 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2017-12-04 § 98 överlämnat Ekonomirapport nr 3 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB:s beslut 2017-12-04 § 98 med tillhörande
rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Ekonomirapport nr 3 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Kommunstyrelsens beslut
 Ekonomirapport nr 3 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Finansrapport nr 3 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2017:447 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2017-12-04 § 99 överlämnat Finansrapport nr 3 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB:s beslut 2017-12-04 § 99 med tillhörande
rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Finansrapport nr 3 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Kommunstyrelsens beslut
 Finansrapport nr 3 år 2017 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Medborgarförslag om miljövänlig biltvätt m.m. i Gränna
Ks/2017:389 499
Sammanfattning
Rickard Ahlqvist har i ett medborgarförslag meddelat att han har för avsikt att
starta och driva en ”gör-det-själv”-tvätt för bilar i Gränna.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 § 283 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
R Ahlqvist
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Redovisning av uppdrag att utreda hur skolan inom givna ramar
kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn
under måndag-fredag
Ks/2014:482 624
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 § 252, i samband med beslut om
VIP 2015-2017, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden att utreda hur skolan inom givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn under måndagfredag.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-12 § 114 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-13 § 120 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Uppdraget till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att utreda hur skolan inom givna ramar kan
säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn under
måndag-fredag godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-12-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Det antecknas att en viss redaktionell ändring i förslaget till beslut görs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Redovisningen av uppdraget till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utreda hur skolan inom
givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom
ett dygn under måndag-fredag godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Redovisning av uppdrag att genomföra en lokalkapacitetsutredning
inom gymnasieskolan
Ks/2016:449 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 285, i samband med beslut om
VIP 2017-2019 att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
genomföra en lokalkapacitetsutredning.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-11-20 § 139 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-12-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
 Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med tekniska nämnden hålla materialet från kapacitetsutredningen
löpande och kontinuerligt uppdaterat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-12-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
 Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med tekniska nämnden hålla materialet från kapacitetsutredningen
löpande och kontinuerligt uppdaterat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Yttrande över förslag till detaljplan för Skålen Övre 16 m.fl.
Ks/2017:433 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för Skålen
Övre 16 m.fl., till Jönköpings kommun för yttrande. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra ändrad användning på delar av Bymarken 1:1, från allmän plats,
gata och park till kvartersmark. Planförslaget möjliggör en ökad exploatering
samt en korrigerad byggrätt. Genomförandet av planen innebär att befintliga
byggnader inom planområdet rivs.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-07 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Skålen Övre 16 m.fl. Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-01-10
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Det är olämpligt att exploatera på den platsen, eftersom bullernivån är hög
och kan komma att öka med tiden på grund av utbyggd järnvägstrafik. Om området inte exploateras kommer det att fortsätta att bidra till livskvaliteten som
grönyta.”
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Skålen Övre 16 m.fl. Jönköpings kommun.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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