
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-11

1  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping kl. 09:00-12:30
Beslutande Ann-Marie Nilsson (C), ordförande

Ilan De Basso (S)
Mona Forsberg (S) till kl. 11:00 § 200
Alf Gustafsson (S) ers Mona Forsberg (S) 
fr. § 201
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)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Dan Mattsson (S)
Lena Sumedrea (C) fr. kl. 09:15 § 200
Ingvar Åkerberg (L)
Margareta Sylvan (MP)
Jerry Hansson (V)
Hanns Boris (KD)
Carl Cunningham (KD)
Joakim Dahlström (M)
Bengt Regné (M)
Kamran Sairafi (M)
Roland Hagström (SD)
Elisabeth Lundqvist (SD)

Johan Fritz, stadsdirektör
Andreas Zeidlitz, utredningschef  § 200
Lars-Åke Svensson, chefsjurist
Hans Löf, kommunalrådssekr.
Selma Hadzalic, kommunalrådssekr.
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Eva Larsson, kommunsekreterare
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 200 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utrednings-
chef Andreas Zeidlitz om Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11.30.

3



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 201 

Meddelanden

Inga meddelanden finns anmälda inför dagens sammanträde.
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Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 202 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Kommunstyrelsens vice ordförandes beslut att godkänna utlandsresa till Belgi-
en för tre kommunalråd, stadsdirektören, internationell strateg samt stadsdirek-
törsekreterare.

Stadsdirektörens beslut att godkänna utlandsresa till Serbien för EU-strategen.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 203 

Yttrande över betänkandet Biojet för flyget (SOU 2019:11)
Ks/2019:277   533 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att 
senast den 18 september 2019 yttra sig över betänkandet Biojet för flyget 
(SOU 2019:11).

Beslutsunderlag
Betänkande (SOU 2019:11)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Kommunens yttrande lämnas till Infrastrukturdepartementet i enlighet 
med stadskontorets tjänsteskrivelse.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande lämnas till Infrastrukturdepartementet enligt kommunalrådet 
Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande lämnas till Infrastrukturdepartementet enligt kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkande
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag.

Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”För att klara målet om 100 % fossilfritt till 2045 måste energianvändningen i 
flyget minska kraftigt. Den möjliga tillgången på biobränsle är inte tillräcklig för 
att ersätta flygets förbrukning av fossilbränsle, inte ens i den utsträckning som 
föreslås fram till 2030.”

Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna har i detta ärende noterat att remissen ankom till Jönk-
pings kommun 2019-06-03 och var på 340 sidor.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

I remissutskicket var även statsrådsberedningens promemoria 2003:02 ”Svara på 
remiss – hur och varför” med.

Sidan fem har rubriken ’Regeringsärenden måste bli allsidigt belysta’ samt hän-
visning till 7 kap. 2§ regeringsformen.

Vidare förklaras att syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst 
att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det ge-
nomförs. En remissbehandling kan också främja ett brett medborgerligt delta-
gande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för demokratin.

Sverigedemokraterna fick kännedom om remissen vid publiceringen på NetPub-
licator vecka 36 2019. Då vi är fritidspolitiker har vi bara hunnit läsa utredning-
ens sammanfattande direktiv (bilaga 1 i remissen), kommunens tjänsteskrivelse 
samt kommunalrådens förslag till yttrande.

Förslaget från utredningen om biobränsle för flyg, om utredning om utökat natt-
tågtrafik, förslag nr. 8 av 8, förefaller vara utanför utredningens, om biobränsle 
för flyg (SOU 2019:11), direktiv.”

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Ann-
Marie Nilssons (C) förslag nämligen följande:

 Yttrande lämnas till Infrastrukturdepartementet enligt kommunalrådet 
Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.

Det antecknas att ledamöterna för SD inte deltar i beslutet.

Reservationer
KD- och M-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Infrastrukturdepartementet
Administrations- och utvecklingschefen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 204 

Mötes- och resepolicy – revidering
Ks/2019:149   003 

Sammanfattning
Stadskontoret har konstaterat att det föreligger behov av att uppdatera den nuva-
rande resepolicyn. 

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet 2019-06-18 § 170
beslutades om återremiss för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-18 § 170 om återremiss
Stadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2019-08-20
Mötes- och resepolicy 2019-08-20 med tillhörande bilaga 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2019-08-20 med förslag till kommun-
styrelsens beslut:

 Mötes- och resepolicy med tillhörande bilaga daterad 2019-08-20 antas 
och Resepolicy daterad 2013-02-27 upphävs.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-08-21 vari sammanfatt-
ningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-03 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Resepolicy daterad 2013-02-27 upphävs.
 Mötes- och resepolicy med tillhörande bilaga daterad 2019-08-20 antas 

med undantag av punkt 3 i prioritetsordningen som ges följande lydelse: 

3.1 Kommunägd bil eller egen bil

3.2 Externt inlånade bilar såsom hyrbilar eller bilar från bilpool

 Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av kommunens in-
köpsrutiner avseende bilar.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) för-
slag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag 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 kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som framgår 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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunal-
rådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Mötes- och resepolicy med tillhörande bilaga daterad 2019-08-20 antas 

och Resepolicy daterad 2013-02-27 upphävs.

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

Beslutet expedieras till:
Nämnder/förvaltningar HR-avdelningen
Stadsdirektören M Röstedal
Administrations- och utvecklingschefen
Miljöstrategen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 205 

Nybyggnation av parkeringshus i området Skeppsbron
Ks/2019:338   298 

Sammanfattning
Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB anhåller om att bygga en parke-
ringsanläggning, omfattande cirka 520 platser samt en kommersiell lokal på 
cirka 660 m² i kv 4 i området Skeppsbron.

Enligt Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s särskilda ägardirektiv 
skall investeringar överstigande 15 mnkr föreläggas Jönköpings Rådhus AB:s 
styrelse för ställningstagande. Styrelsen har godkänt investeringen och över-
lämnar ärendet till kommunfullmäktige med förslag om godkännande.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2019-08-12 § 55
Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s protokoll 2019-06-27 § 80 
med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s anhållan om att ge-
nomföra nybyggnation av parkeringsanläggning och kommersiell lokal 
inom Skeppsbroområdet enligt förslag tillstyrks.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-05 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
parkeringsanläggningens intäkter skall motsvara kapital- och driftskost-
nader inom 5 år.

 I övrigt tillstyrks stadskontorets förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag.

Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

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
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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunal-
rådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB:s anhållan om att ge-

nomföra nybyggnation av parkeringsanläggning och kommersiell lokal 
inom Skeppsbroområdet enligt förslag tillstyrks.

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

§ 206 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 2020
Ks/2019:355   101 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige för år 2020.

Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunsty-
relsen 2020 godkänns.

 Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.

 Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är an-
passade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträ-
desplaner.

 Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Kommunstyrelsens beslut

 Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunsty-
relsen 2020 godkänns.

 Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.

 Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är an-
passade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträ-
desplaner.

 Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 207 

Motion om redovisning av bidrag till skolkoncerner i kommunens 
årsredovisning
Ks/2019:115   042 

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Michella Zayat (V) beskriver i en motion hur friskolere-
formen utvecklats från tanken om den ”fria” skolvärlden med småskaliga, koo-
perativa idédrivna skolor till att istället domineras av huvudmän i form av före-
tag, riskkapitalister och börsnoterade koncerner med vinstintressen. Motionä-
rerna föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:

 att kommunens bidrag till friskolor ska redovisas i kommunens årsredo-
visning samt 

 att bidragen till respektive friskola redovisas var för sig.

Beslutsunderlag
Motion 2019-02-04
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-11 § 78 med tillhörande tjäns-
teskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-06-17 § 71 med tillhö-
rande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-28 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-03 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen förklaras besvarad.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 208 

Motion om en rättvis bostadskö
Ks/2019:171   009 

Sammanfattning
Agnetha Lundberg (SD) föreslår i motion 2019-03-21 att kommunfullmäktige 
beslutar följande: 

 Att kommunen utreder möjligheten att säga upp de förstahandskontrakt 
som redan skrivits med nyanlända med anledning av bosättningslagen. 

 Att alla nya kontrakt som skrivs med nyanlända med anledning av bo-
sättningslagen ska vara andrahandskontrakt och att dessa ska vara be-
gränsade enligt motionens intentioner.

 Att de kommunala bostadsbolagen får direktiv som innebär att nyanlän-
da efter etableringstidens slut behandlas likvärdigt med övriga bostads-
sökande och inte ges förtur i bostadskön.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2019-03-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-23 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionens förslag om att säga upp förstahandskontrakt avslås.
 I övriga delar anses motionen besvarad. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-28 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till stadskon-
torets redogörelse.

 Motionens andra och tredje att-satser bifalls med hänvisning till stads-
kontorets redogörelse.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar, med ändring av tidigare avgi-
vet förslag, att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige

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

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) yrkande.

Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande och Kristian Arons-
sons (SD) yrkande – under proposition och finner det förstnämnda förslaget an-
taget.

Omröstning begärs.

För utseende av motförslag till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag stäl-
ler ordföranden proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yr-
kande respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och finner kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) yrkande antaget som motförslag.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för att Andreas Sturessons (KD) yrkande ska vara motförslag.
Nej-röst för att Kristian Aronssons (SD) yrkande ska vara motförslag.
 
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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 5 2 8
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster mot 2 nej-röster, varjämte 8 leda-
möter avstått från att rösta, beslutat att anta kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) yrkande som motförslag till kommunalrådet Ilan De Bassos 
(S) förslag.

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning i huvudom-
röstningen:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.

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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunal-
rådet Ilan De Bassos förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.

Reservationer
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) yrkande.

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristian Aronssons (SD) 
yrkande. SD-gruppen reserverar sig även mot beslutet att inte anta Kristian 
Aronssons (SD) yrkande som motförslag.
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§ 209 

Medborgarförslag om att införa vegansk mat i kommunal verk-  
samhet
Ks/2019:82   622 

Sammanfattning
Ewelina Axell har i ett medborgarförslag föreslagit att vegansk mat ska införas 
i kommunal verksamhet. 

Kommunfullmäktige har 2019-01-31 § 5 beslutat att överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-01-04
Äldrenämndens beslut 2019-04-17 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-11 § 79 med tillhörande 
handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-06-17 § 76 med 
tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-28 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Protokollsanteckning
Mats Weidman (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Vegansk mat har bland annat fördelar för miljö och klimat. En vegansk kost 
kan också vara praktisk i verksamheten då flertalet kostönskemål kan inrym-
mas i den.”

Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
E Axell
Bun
Uan
Än
Diariet
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§ 210 

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024
Ks/2019:342   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2019-08-13 § 136 lämnat förslag till 
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2019-2024. Förslaget har tagits 
fram av arbetsgruppen Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP-grup-
pen) som består av representanter från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, 
socialförvaltningen och stadskontoret. Programmet redovisar mål- och riktlinjer 
för bostadsförsörjningen, aktuellt läge på bostadsmarknaden, bostadsbehov och 
plan för bostadsbyggandet under 2019-2024.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-08-13 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024
Samlade remissvar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-08-26 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring av-
seende eventuella samarbetsformer av objekt A72 (Ekhagen under kraft-
ledningen).

 Projekt Målskog (C10) utgår tills vidare men kan prövas senare. 
 I övrigt fastställs KBFP-gruppens förslag till Kommunalt bostads-

försörjningsprogram med av tekniska nämnden 2019-08-13 § 13 
föreslagna tillägg och ändringar vilka framgår av tekniska kontorets 
tjänsteskrivelse.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-09-02 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Målsättningen om antalet bostäder som finns i lagakraftvunna 
detaljplaner justeras till 4000 stycken.

 Projektplanen i Kommunala bostadsförsörjningsprogrammet 
kompletteras med det kommunägda området norr om Bottnaryd längs 
med länsväg 185 (Bottnaryds Prästgård 1:182) för villabyggnation från 
och med byggstart 2024.

 Berörda nämnder har att i planerade utbyggnader enligt bostads-
försörjningsprogrammet ta hänsyn till trafiklösningar för samtliga trafik-
slag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring 
avseende eventuella samarbetsformer av objekt A72 (Ekhagen under 
kraftledningen).

 I övrigt fastställs KBFP-gruppens förslag till kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram med av tekniska nämnden 2019-08-13 § 13 
föreslagna tillägg och ändringar vilka framgår av tekniska kontorets 
tjänsteskrivelse.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. 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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (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.

19



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring av-

seende eventuella samarbetsformer av objekt A72 (Ekhagen under kraft-
ledningen).

 Projekt Målskog (C10) utgår tills vidare men kan prövas senare. 
 I övrigt fastställs KBFP-gruppens förslag till kommunalt 

bostadsförsörjningsprogram med av tekniska nämnden 2019-08-13 § 13 
föreslagna tillägg och ändringar vilka framgår av tekniska kontorets 
tjänsteskrivelse.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
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§ 211 

Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Ks/2019:108   212 

Sammanfattning
Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med cirka 1500 - 2000 invånare 
per år. Kommunen behöver beredskap inför framtiden för att kunna medverka 
aktivt i utvecklingen och på ett strukturerat sätt möta aktuell och framtida efter-
frågan på bostäder, service och infrastruktur. Det finns nu ett behov av att ta 
fram en ny fördjupad översiktsplan för Jönköpings sammanhängande tätort och 
dess närområden. Första steget i arbetet är att ta fram ett program för utbygg-
nadsstrategi 200 000 invånare med syfte att tydliggöra målsättningar för den 
framtida utbyggnaden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 § 54 att ge avdelningen för översiktlig 
planering i uppdrag att, i samverkan med stadskontoret, påbörja arbetet med en 
fördjupad översiktsplan, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Kommunsty-
relsen avsåg att som ett första steg ta fram ett program med viktiga utgångs-
punkter för arbetet vari olika behov definieras samt arbetsformer och organisa-
toriska frågor beskrivs. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har fun-
gerat som styrgrupp för arbetet med att ta fram förslag till program för utbygg-
nadsstrategi.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-27 § 54
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-19 
Förslag till Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-08-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Förslag till Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare fastställs. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-09-02 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 I genomförandet av utbyggnadsstrategi 200 000 invånare har stads-
byggnadsnämnden/berörda parter att ta hänsyn till trafiklösningar för 
samtliga trafikslag.

 Förslag till Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare fastställs.

21



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-09-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-09-11
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bi-
fall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. 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
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (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
 Förslag till Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare fastställs. 

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

22


	Protokoll förstasida
	Informationsärenden
	Beslut Ks 2019-09-11
Informationsärenden

	Meddelanden
	Beslut Ks 2019-09-11
Meddelanden

	Anmälan om delegationsbeslut
	Beslut Ks 2019-09-11
Anmälan om delegationsbeslut

	Yttrande över betänkandet Biojet för flyget (SOU 2019:11)
	Beslut Ks 2019-09-11
Yttrande över betänkandet Biojet för flyget (SOU 2019:11)
	Sida 1
	Sida 2


	Mötes- och resepolicy - revidering
	Beslut Ks 2019-09-11
Mötes- och resepolicy - revidering
	Sida 1
	Sida 2


	Nybyggnation av parkeringshus i området Skeppsbron  
	Beslut Ks 2019-09-11
Nybyggnation av parkeringshus i området Skeppsbron  
	Sida 1
	Sida 2


	Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
	Beslut Ks 2019-09-11
Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

	Motion om redovisning av bidrag till skolkoncerner i kommunens årsredovisning
	Beslut Ks 2019-09-11
Motion om redovisning av bidrag till skolkoncerner i kommunens årsredovisning

	Motion om en rättvis bostadskö
	Beslut Ks 2019-09-11
Motion om en rättvis bostadskö
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Medborgarförslag om att införa vegansk mat i kommunal verksamhet
	Beslut Ks 2019-09-11
Medborgarförslag om att införa vegansk mat i kommunal verksamhet

	Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024
	Beslut Ks 2019-09-11
Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2019-2024
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
	Beslut Ks 2019-09-11
Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
	Sida 1
	Sida 2



