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Kommunstyrelsen 

Tid: Onsdagen den 25 september 2019 klockan 09:00  

Plats: Rådsalen, Rådhuset, Jönköping 

Ledamot som inte kan närvara kontaktar själv ersättare.  

För kännedom sänds kallelsen ut även till ersättarna som har rätt att närvara vid sammanträdet. 

Sammanträdet inleds med föredragningar och partigruppsöverläggningar. 

Ärenden Diarienummer 

 

1. Protokollets justering  

2. Upprop  

3. Informationsärenden 

- Fördjupad månadsrapport 

- Äldrenämndens ekonomiska                            

  utveckling     

  

                        Kl. 09:00 

                        Kl. 09.20 

4. Meddelanden  

5. Anmälan om delegationsbeslut  

Ansvarsområde I - Ledningsfrågor 

6. Rapportering om det digitala utanför-

skapet 

Ks/2019:345 

7. Fördjupad månadsrapport för uppfölj-

ning av ekonomi och verksamhet 

t.o.m. augusti 2019 

Ks/2019:365 

8. Medborgarförslag om utvidgning av 

medborgarförslag 

 

 

Ks/2019:258 



  

  

Ansvarsområde II - Välfärdsfrågor 

9. Yttrande över förslag till ändring i 

Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 2012:11) om soci-

alnämndens ansvar för barn och unga 

i familjehem eller hem för vård eller 

boende 

Ks/2019:346 

10. Motion om ett ersättningssystem i 

äldreomsorgen som premierar ett gott 

arbete 

Ks/2019:180 

11. Motion om mer vegetarisk mat i kom-

munens verksamheter 

Ks/2019:224 

12. Medborgarförslag om turistinformat-

ion i Jönköping 

Ks/2018:373 

Ansvarsområde III - Samhällsbyggnadsfrågor 

13. Yttrande över promemorian "Förbätt-

rat genomförande av luftkvalitets- 

direktivet" 

Ks/2019:305 

14. Yttrande över Kingspan Insulation 

Limiteds ansökan om tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet 

Ks/2019:306 

15. Yttrande över Naturvårdsverkets väg-

ledning om överlåtelse av tillsyn 

Ks/2019:288 

16. Yttrande över Naturvårdsverkets för-

slag till vägledning om BAT-

slutsatser för rening och hantering av 

avloppsvatten och avgaser inom den 

kemiska sektorn 

Ks/2019:312 

17. Yttrande över förslag till ändring av 

bilagor till Naturvårdsverkets före-

skrifter om miljörapport 

Ks/2019:324 

18. Yttrande över Trafikverkets rapport, 

Längre lastbilar på det svenska väg-

nätet - för mer hållbara transporter 

Ks/2019:283 

19. Yttrande över förslag till detaljplan 

för Lekeryd 2:3 m.fl. 

Ks/2019:363 

 

Ann-Marie Nilsson Bo Henriksson 
Ordförande Sekreterare 
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