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Innehåll Sida
§ 212 Informationsärenden 3

§ 213 Meddelanden
Ks/2019:77

4

§ 214 Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2019:78

5

§ 215 Rapportering om det digitala utanförskapet
Ks/2019:345

6

§ 216 Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och 
verksamhet t.o.m. augusti 2019

Ks/2019:365

7

§ 217 Medborgarförslag om utvidgning av medborgarförslag
Ks/2019:258

8

§ 218 Yttrande över förslag till ändring i Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) om social-
nämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem 
för vård eller boende

Ks/2019:346

9

§ 219 Motion om ett ersättningssystem i äldreomsorgen som pre-
mierar ett gott arbete

Ks/2019:180

10 - 11

§ 220 Motion om mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter
Ks/2019:224

12

§ 221 Medborgarförslag om turistinformation i Jönköping
Ks/2018:373

13

§ 222 Yttrande över promemorian "Förbättrat genomförande av 
luftkvalitetsdirektivet"

Ks/2019:305

14

§ 223 Yttrande över Kingspan Insulation Limiteds ansökan om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Ks/2019:306

15

§ 224 Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om överlåtel-
se av tillsyn

Ks/2019:288

16

§ 225 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning 
om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvat-
ten och avgaser inom den kemiska sektorn

Ks/2019:312

17

§ 226 Yttrande över förslag till ändring av bilagor till Natur-
vårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Ks/2019:324

18

§ 227 Yttrande över Trafikverkets rapport, Längre lastbilar på 
det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter

Ks/2019:283

19

§ 228 Yttrande över förslag till detaljplan för Lekeryd 2:3 m.fl.
Ks/2019:363

20

§ 229 Inbjudan till Forum Civilsamhälle
Ks/2019:370

21
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 212 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
 Landsbygdsutvecklare Johanna Larsson om arbetet med ta fram ett nytt 

Landsbygdsutvecklingsprogram.
 Ekonom Marie Drougge om fördjupad månadsrapport för uppföljning 

av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2019.
 Socialdirektör Stefan Österström deltar i ovanstående information i de 

delar som gäller nämnderna inom socialtjänsten med särskild betoning 
på äldrenämndens ekonomiska utveckling.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11.30.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 213 

Meddelanden 

Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning 
2019-08-26

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-08-26 § 54-56

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 214 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan ur Ellen 
Nyström-Mayerska fonden.

Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 
nämnd inte själv får besluta härom.

Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2019-10-21 t.o.m. 2019-11-03 med anledning av Jönköping Horse Show

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 
2019-11-18 t.o.m. 2019-12-01 med anledning av DreamHack Winter.

Ledningsutskottets protokoll 2019-08-26 § 54-56.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 215 

Rapportering om det digitala utanförskapet
Ks/2019:345   009 

Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-06-17 
§ 103 behandlat en rapport om digitalt utanförskap som tagits fram inom soci-
alförvaltningen. Nämnden har översänt rapporten till kommunstyrelsen för 
kännedom.

Beslutsunderlag
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2019-06-17 § 103 med tillhöran-
de tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2019-06-18 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-09-12 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontoret ges i uppdrag att i det fortsatta arbetet med den av kom-
munfullmäktige fastställda digitaliseringsstrategin beakta vad som 
framgår av individ- och familjeomsorgsnämndens och äldrenämndens 
rapportering om det digitala utanförskapet.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Stadskontoret ges i uppdrag att i det fortsatta arbetet med den av kom-
munfullmäktige fastställda digitaliseringsstrategin beakta vad som 
framgår av individ- och familjeomsorgsnämndens och äldrenämndens 
rapportering om det digitala utanförskapet.

Beslutet expedieras till:
In
Sn
Stadsdirektören
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 216 

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verk-
samhet t.o.m. augusti 2019
Ks/2019:365   040 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport efter augusti månad med en prognos 
av kommunens beräknade resultat 2019 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13
Månadsrapport för augusti 2019
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-13 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna 
och nå budgetbalans.

 Månadsrapport augusti 2019 för uppföljning av ekonomi och verksam-
het godkänns.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-09-21vari sammanfatt-
ningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-23 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna 
och nå budgetbalans.

 Månadsrapport augusti 2019 för uppföljning av ekonomi och verksam-
het godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 217 

Medborgarförslag om utvidgning av medborgarförslag
Ks/2019:258   000 

Sammanfattning
Ewelina Axell och Annica Albertsson föreslår i ett medborgarförslag att poli-
tiska partier som inte är representerade i kommunfullmäktige ska kunna använ-
da sig av möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har 2019-05-23 § 96 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-05-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-26 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Medborgarförslaget avslås.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-09-13 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
E Axell
A Albertsson
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 218 

Yttrande över förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn 
och unga i familjehem eller hem för vård eller boende
Ks/2019:346   710 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att senast den 
4 oktober 2019 yttra sig över föreslagna ändringar i föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familje-
hem eller hem för vård eller boende.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2019-08-20
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2019-09-16 § 137 med tillhöran-
de tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Socialstyrelsen överlämnas enligt kommunalrådet Ilan De 
Bassos (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Socialstyrelsen överlämnas enligt kommunalrådet Ilan De 
Bassos (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
In
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 219 

Motion om ett ersättningssystem i äldreomsorgen som premierar ett 
gott arbete
Ks/2019:180   730 

Sammanfattning
I en motion föreslår Moa-Sara Marakatt (V) och Jonathan Frylén (V) att kom-
munfullmäktige beslutar följande:

 att dagens vårdtyngdsmätning i äldreomsorgen ersätts av ett system där 
enheterna får stabila personalresurser och där det förebyggande arbetet 
lyfts fram,

 att områdescheferna får möjlighet att lösa större vårdtyngdstoppar ge-
nom fördelning eller omfördelning av resurser,

 att personalkategorier inom hela organisationen involveras i arbetet 
med att ta fram ett nytt system.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-25
Äldrenämndens beslut 2019-08-21 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-09-10 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-16 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionens första och tredje att-satser avslås.
 Motionens andra att-sats förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till motionen.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och Thordis Samuels-
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

sons (V) yrkande – under proposition och finner det förstnämnda förslaget an-
taget.

Omröstning begärs.

Som motförslag till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag beslutar kom-
munstyrelsen – utan omröstning – att anta kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (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
Britt-Marie Glaad (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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 7 7 1

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår 
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen 
bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras besvarad.

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 att inte anta hennes förslag 
som motförslag. 

11



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 220 

Motion om mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter
Ks/2019:224   600 

Sammanfattning
I motion 2019-04-24 föreslår Julia Löf (V) och Pontus Pfeiffer (V) att en vege-
tarisk dag i veckan införs i kommunens förskolor och skolor och att vegetarisk 
mat ska vara norm vid kommunens interna arrangemang.

Beslutsunderlag
Motion 2019-04-24
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-08-26 § 88
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-08-27 § 96
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-09-05 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till motionen.

Protokollsanteckning
Mats Weidman (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Från 1990 till 2016 ökade köttkonsumtionen i Sverige med 45 %. Forskning 
visar att 1990 års köttkonsumtion är långsiktigt hållbar både utifrån klimat och 
människors hälsa, förutsatt att köttet är producerat så att det gynnar biologisk 
mångfald. Därför bör mål angående andelen kött som serveras ses över och 
eventuellt korrigeras.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet 
Ilan De Bassos (S) förslag nämligen följande:

 Motionen förklaras besvarad.

Reservationer
Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 221 

Medborgarförslag om turistinformation i Jönköping
Ks/2018:373   842 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Leif A Jansson, Gunnar Andersson och 
Bernt Lindqvist att ett biljettkontor inrättas centralt i Jönköping för turistinfor-
mation och där biljetter till olika evenemang kan köpas.

Kommunfullmäktige har 2018-10-04 § 221 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-09-10 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Destination Jönkö-

ping.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Destination Jönkö-

ping.

Beslutet expedieras till:
L A Jansson
G Andersson
B Lindqvist
Destination Jönköping
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 222 

Yttrande över promemorian "Förbättrat genomförande av luftkvali-
tetsdirektivet"
Ks/2019:305   003 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2019-10-01 yttra sig över 
promemorian ”Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet”. I promemo-
rian föreslås ändringar i luftkvalitetsförordningen (2010:447). Ändringarna in-
nebär att det ska göras en regelbunden översyn av klassificeringen av zoner och 
tätbebyggelse med avseende på utvärderingströsklar och att det införs krav på 
minsta antal provtagningspunkter vid utvärderingen av om vissa utvärderings-
trösklar följs. 

Vidare föreslås att ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information 
om på vilket sätt åtgärder är lämpliga för att hålla perioden av gränsöverskri-
dande av miljökvalitetsnormen så kort som möjligt och att det införs en regle-
ring av förfarandet vid gränsöverskridande luftföroreningar. 

I promemorian föreslås även en reglering för ett nationellt referenslaboratori-
um, att redan existerande nationella utvärderingströsklar ska kompletteras med 
de utvärderingströsklar som anges i direktivet och vissa bestämmelser om mät-
ning av ozon.

Beslutsunderlag
Miljödepartementets remiss 2019-06-20
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-09-12 § 87 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Miljödepartementet överlämnas enligt kommunalrådet Mo-
na Forsbergs (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.a huvudsatsen

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Miljödepartementet överlämnas enligt kommunalrådet Mo-
na Forsbergs (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet Mhn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 223 

Yttrande över Kingspan Insulation Limiteds ansökan om tillstånd 
till miljöfarlig verksamhet
Ks/2019:306   427 

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland har begärt kom-
munstyrelsens yttrande över ansökan och inkommande kompletteringar till 
ansökningshandlingar avseende tillståndspliktig verksamhet från Kingspan 
Insulation Limited. Ansökan avser tillverkning av isolermaterial på fastigheten 
Stigamo 1:56, Jönköping.

Miljöprövningsdelegationen har även remitterat ansökan till miljö- och hälso-
skyddsnämnden, tekniska kontoret och räddningstjänsten. Dessa instanser har 
avgett yttranden till delegationen. 

Beslutsunderlag
Kingspan Insulation Limiteds ansökan med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-08-15 § 76
Räddningstjänstens yttrande till Miljöprövningsdelegationen 2019-09-06
Tekniska kontorets yttrande till Miljöprövningsdelegationen 2019-09-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland överlämnas enligt kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland överlämnas enligt kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland
Mhn
Räddningstjänsten
Tekniska kontoret
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 224 

Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om överlåtelse av till-
syn
Ks/2019:288   409 

Sammanfattning
Naturvårdsverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över 
förslag till vägledning om överlåtelse av tillsyn. Vägledningen är tänkt att 
vara ett stöd för länsstyrelser och kommuner under processen där länssty-
relsen överlåter eller återkallar tillsynsansvar. Vägledningen innehåller även 
stöd i bedömningar, dialog och beslutsfattande. Yttrandet ska lämnas senast 
den 30 september.

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2019-06-13
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-08-15 § 78 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Jönköpings kommun anser att vägledningens innehåll är bra och har 
inga ytterligare synpunkter. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Jönköpings kommun anser att vägledningens innehåll är bra och har 
inga ytterligare synpunkter.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn

16



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 225 

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning om BAT-
slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser in-
om den kemiska sektorn
Ks/2019:312   400 

Sammanfattning
Naturvårdsverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över för-
slag till vägledning om BAT (bästa tillgängliga teknik) -slutsatser för rening 
och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn. Syftet 
med vägledningen är att vägleda tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, 
verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av bestämmelserna. Yttran-
det ska vara Naturvårdsverket tillhanda 27 september 2019. 

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2019-06-27
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförandebeslut 2019-09-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Naturvårdsverket överlämnas enligt kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Naturvårdsverket överlämnas enligt kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 226 

Yttrande över förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets 
föreskrifter om miljörapport
Ks/2019:324   400 

Sammanfattning
Naturvårdsverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över för-
slag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. 
Yttrandet ska lämnas senast den 8 oktober 2019. 

Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2019-07-05 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförandebeslut 2019-08-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Jönköpings kommun har inget att erinra mot föreslagna ändringar av bi-
lagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Jönköpings kommun har inget att erinra mot föreslagna ändringar av 
bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 227 

Yttrande över Trafikverkets rapport, Längre lastbilar på det svens-
ka vägnätet - för mer hållbara transporter
Ks/2019:283   409 

Sammanfattning
Infrastrukturdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 
den 7 oktober 2019 yttra sig över Trafikverkets rapport, Längre lastbilar på det 
svenska vägnätet – för mer hållbara transporter. 

Trafikverket har utrett förutsättningarna för att framföra längre lastbilar på 
det svenska vägnätet, identifierat vilka vägar som det bör tillåtas längre last-
bilar på, analyserat konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt föreslagit 
vilka författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt.

Beslutsunderlag
Infrastrukturdepartementets remiss 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-19 § 370
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Infrastrukturdepartementet överlämnas enligt kommunalrå-
det Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Infrastrukturdepartementet överlämnas enligt kommunalrå-
det Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Infrastrukturdepartementet
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 228 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Lekeryd 2:3 m.fl., 
Lekeryd, Jönköpings kommun
Ks/2019:363   214 

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för del av 
Lekeryd 2:3 m.fl., Lekeryd, Jönköpings kommun. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra byggnation för olika bostads- och upplåtelseformer som ett komple-
ment till befintlig bostadsbebyggelse i Lekeryd. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2019-09-04 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-09-12 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
del av Lekeryd 2:3 m.fl., Lekeryd, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:

 Kommunstyrelsen uttalar att detaljplaneförslaget kompletteras med 
avvägning dvs klargörande av varför inte annan mark än jordbruks-
mark fanns att tillgå trots att det i underlaget framgår att det finns annan 
mark.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Mo-
na Forsbergs (S) förslag nämligen följande:

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
del av Lekeryd 2:3 m.fl., Lekeryd, Jönköpings kommun.

Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristian Aronssons (SD) 
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 229 

Inbjudan till Forum Civilsamhälle
Ks/2019:370   000 

Sammanfattning
Forum Civilsamhälle genomförs två gånger per år i bred samverkan mellan ci-
vilsamhället i Jönköping och Jönköpings kommun. Forumet är mötesplats för 
representanter för civilsamhällets olika aktörer, förtroendevalda i kommunen 
och kommunens tjänstepersoner. Forum Civilsamhälle, med temat ”Ingen ska 
behöva vara ensam”, genomförs 17 oktober 2019, klockan 17-20.

Beslutsunderlag
Inbjudan till Forum Civilsamhälle
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta 
vid Forum Civilsamhälle den 17 oktober 2019 klockan 17-20.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-25
Kommunstyrelsens beslut

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta 
vid Forum Civilsamhälle den 17 oktober 2019 klockan 17-20.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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