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§ 228

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar personalchef
Ylva Millback om personalavdelningens verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes sign
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§ 229

Meddelanden
Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:45 ”Budgetförutsättningar för
åren 2016-2019”.
Ledningsutskottets protokoll
Personalutskottet

2016-06-20 § 51-58
2016-06-08 § 36-49
2016-07-03 § 50

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna
Norrahammar-Hovslätt
Skärstad-Ölmstad

2016-06-14 § 62-70
2016-05-17 § 17-31
2016-06-13 § 28-39

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons
västra sida från och med 2016-11-23 till och med 2016-11-27 med anledning
av DreamHack.
Ledningsutskottets protokoll 2016-06-20 § 51-58.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Motion om flaggdagar för nationella minoriteter
Ks/2016:179 000
Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) anför i motion 2016-03-29 att Jönköpings kommun ska
införa flaggdagar för nationella minoriteter. Det finns fem nationella minoriteter i Sverige varav fyra har fastställda högtidsdagar och flaggor. De samiska
folkets dag firas 6 februari, sverigefinländarnas 24 februari, romernas 8 april
och tornedalingarnas 15 juli. Mot denna bakgrund förslår motionären följande:
‒ Jönköpings kommun inkluderar de nationella minoriteternas flaggdagar
i sina flaggrutiner så som de är införda i Svenska Akademins almanacka.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31 § 58 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2016-03-29
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalls i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse
2016-08-12.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-08-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalls.
− De nya flaggreglerna gäller från och med 2017-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-08-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande tillägg:
− Även den femte nationella minoriteten ska inkluderas i kommunens
flaggrutiner, om och när de önskar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), kommunalrådet Ilan De Basso (S),
Mats Weidman (MP) och Ola Helt (M) yrkar bifall till Staffan Eklöfs (SD)
tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen bifalls.
− De nya flaggreglerna gäller från och med 2017-01-01.
− Även den femte nationella minoriteten ska inkluderas i kommunens
flaggrutiner, om och när de önskar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Nytt förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)
för Jönköping Airport AB
Ks/2016:285 107
Sammanfattning
För att säkerställa att stöd till flygplatsen fortsatt kan sökas föreslås därför att
det tidigare förordnande av flygplatsen som en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse ersätts med ett nytt.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-26
SGEI-förordnande av Jönköping Airport 2016-07-26 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköping Airport AB förordnas uppgiften att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkande
Mats Weidman (MP) yrkar avslag på ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Jönköping Airport AB förordnas uppgiften att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
Reservation
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Redovisning av partistöd 2015
Ks/2016:87 104
Sammanfattning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Jönköping kommun framgår att partistöd delas ut tre gånger per år till partier representerade i kommunfullmäktige.
För att partistödet ska kunna betalas ut måste partierna redovisa, senast den 30
juni året efter det år som stödet avser, hur partistödet har använts.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-16
Liberalernas redovisning daterad 2016-04-13
Sverigedemokraternas redovisning daterad 2016-04-18
Miljöpartiet de grönas redovisning daterad 2016-05-12
Socialdemokraternas redovisning daterad 2016-06-17
Moderaternas redovisning daterad 2016-06-27
Kristdemokratiernas redovisning daterad 2016-06-28
Vänsterpartiets redovisning daterad 2016-06-28
Centerpartiets redovisning daterad 2016-06-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisat partistödet för
2015 och därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
− Redovisningarna läggs till handlingarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisat partistödet för
2015 och därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
− Redovisningarna läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 234

Yttrande över promemorian "Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd"
Ks/2016:271 615
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-08-25 yttra sig över
promemorian ”Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd”. Kommunen
har fått anstånd med ingivande av slutgiltigt svar till 2016-08-31.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2016-06-01
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-08-22 § 86 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Studiestöd –
ett nytt rekryterande studiestöd” överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd” lämnas enligt
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Det är med stor förvåning vi konstaterar att allianspartierna och Sverigedemokraterna ställer sig negativa till den föreslagna satsningen som inom ramen för
kunskapslyftet innebär att människor som står långt ifrån arbetesmarknaden
ges ökade möjligheter till etablering och egen försörjning. Nuvarande system
har inneburit att dessa individer under långa perioder har stått utanför arbetsmarknaden och att de därmed har hamnat i långvarigt behov av bidrag. Enligt
promemorian så uppskattas att totalt 20 000 individer kan komma att omfattas
av satsningen vilket för Jönköpings del bör innebära närmare 200 personer.
Den aktuella reformen skulle, utöver vad som nämnts ovan, innebära minskade
kostnader för det kommunala försörjningssystemet vilket är oerhört viktigt med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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tanke på av att vi under många år har haft stor kostnadsökningar inom området.”
Thordis Samuelsson (V) och Mats Weidman (MP) instämmer i protokollsanteckningen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
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
Krister Johansson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Studiestöd –
ett nytt rekryterande studiestöd” överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 235

Motion om rättvis snöröjning - ändrad prioriteringsordning för
snöröjning och vinterväghållning
Ks/2016:130 312
Sammanfattning
Mats Rappe (MP) och David Jersenius (MP) föreslår i motion 2016-02-16 att
Jönköpings kommun bör ändra prioriteringsordningen för snöröjning och vinterväghållning. Motionärerna vill också utreda hur vinter-väghållning av trottoarer kan förbättras för att öka tillgängligheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 25 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2016-02-16
Tekniska nämndens beslut 2016-05-10 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-08-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Protokollsanteckning
Mats Weidman (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Tekniska nämnden bör utreda möjligheten att samtidigt snöröja väg, gångoch cykelbana där det är möjligt.”
Staffan Eklöf (SD) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Yttrande över promemorian "Undantag från vissa bestämmelser i
plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande"
Ks/2016:277 200
Sammanfattning
Jönköpings kommuner ges möjlighet att senast 2016-09-09 lämna synpunkter
på promemorian ”Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid
tillströmning av asylsökande”. Bakgrunden till promemorian är det stora antalet
asylsökande som sökte sig till Sverige under hösten 2015 och som medförde ett
behov av att snabbt ordna boenden till dem. Det visade sig att dagens reglering i
plan- och bygglagen (PBL) inte är anpassad för att samhället ska kunna svara mot
ett sådant behov. Promemorian föreslår en ändring i PBL som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i PBL i liknande situationer.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-06-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-18 § 316 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Näringsdepartementet över promemorian ”Undantag från
vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunens yttrande.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi yrkar avslag på Näringsdepartementets samtliga förslag.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Yttrande till Näringsdepartementet över promemorian ”Undantag från
vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reseverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-08-31

§ 237

Yttrande över Boverkets rapport "Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation" (rapport 2015:46)
Ks/2016:264 200
Sammanfattning
Boverket har på regeringens uppdrag undersökt om det finns förutsättningar för
att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, en så kallad loggbok. I uppdraget ingick att komma med eventuella
förslag till förändringar i regelverk, vilket skulle ske i form av författningsförslag med en beskrivning av vilka konsekvenser regeländringarna skulle komma
att innebära. I utredningen ingick även att undersöka förutsättningarna för att
införa ett liknande krav på anläggningar. Jönköpings kommun ges möjlighet att
lämna synpunkter på Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation” (rapport 2015:46) senast 2016-09-01.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2016-05-12
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-16 § 307 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-06-21 § 159 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-08-18 § 80 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Näringsdepartementet över Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation” (rapport 2015:46)
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Jag anser att en obligatorisk loggbok för nybyggnader, med uppdatering vid
renoveringar, är bra. En lagstiftning bör dock inte göras innan det finns ett fullt
ut fungerande system för detta.”
Mats Weidman (MP) instämmer i protokollsanteckningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Näringsdepartementet över Boverkets rapport ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation” (rapport 2015:46)
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mhn
Stbn
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Yttrande över Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter om
kontroll av luftkvalitet
Ks/2016:249 421
Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifterna om
kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8) med anledning av genomförandet av
kommissionens nya rapporteringsbestämmelser för luftkvalitetsdirektivet och
direktivet om metaller och PAH. Jönköpings kommun har beretts möjlighet att
lämna synpunkter över förslaget senast 2016-09-01.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2016-05-04
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-08-18 § 79 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Med stöd av vad som framkommer i miljö- och hälsoskyddsnämndens
yttrande har Jönköpings kommun inget att invända mot Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
− Med stöd av vad som framkommer i miljö- och hälsoskyddsnämndens
yttrande har Jönköpings kommun inget att invända mot Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverkets
Mhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om nätkoncession, fortsatt användning av 45 kV kabel vid södra Munksjön
Ks/2016:279 370
Sammanfattning
Jönköping Energi Nät AB har ansökt om nätkoncession för ändrad sträckning
av en befintlig 45 kV markkabel vid Södra Munksjön. I ansökan finns förslag
på två sträckningar och Jönköpings kommun ges möjlighet att yttra sig över
förslagen.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2016-06-14
Tekniska nämndens ordförandebeslut 2016-08-10
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-18 § 360 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut med 2016-08-18 § 81 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Med stöd av vad som framkommer i de yttranden som lämnats av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar Jönköpings kommun ledningsdragning enligt sökandens alternativ 1.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
− Med stöd av vad som framkommer i de yttranden som lämnats av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar Jönköpings kommun ledningsdragning enligt sökandens alternativ 1.

Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Mhn
Stbn
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Yttrande över förslag till Program för hållbar utveckling i Jönköpings län 2017-2020
Ks/2016:304 420
Sammanfattning
Region Jönköpings län har bett Jönköpings kommun i egenskap av medlem i
klimatrådet att lämna synpunkter på upprättat förslag till Program för hållbar
utveckling 2017-2020. Jönköpings kommun har fått anstånd att lämna synpunkter senast 2016-09-01.
Beslutsunderlag
Remiss från Region Jönköpings län 2016-06-27
Program för hållbar utveckling 2017-2020
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Region Jönköpings län.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
‒ Yttrande till Region Jönköpings län över förslag till Program för hållbar
utveckling 2017-2020 överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Mats Weidman (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag med följande tillägg:
‒ Produktionen av animaliska livsmedel bidrar globalt till mer utsläpp av
växthusgaser än hela transportsektorn gör. En minskning av animaliska
livsmedel skulle vara mycket positivt för miljö och klimat. Ett ”Program för hållbar utveckling ” bör beakta detta.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer i Mats Weidmans (MP) tillägg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), kommunalrådet Carin Berggren för
M-gruppen och kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på Mats
Weidmans (MP) tillägg.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Programmet innehåller begrepp som inte förklarats. Det gör det svårt för
medborgarna att förstå vad det innebär konkret.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Carin Berggrens (M) förslag. Härefter beslutar kommunstyrelsen utan omröstning att avslå Mats Weidmans (MP) tillägg. Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
‒ Yttrande till Region Jönköpings län över förslag till Program för hållbar
utveckling 2017-2020 överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att anta kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet att avslå Mats
Weidmans (MP) tillägg.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Miljöstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Medborgarförslag om en elcykeldepå i Huskvarna
Ks/2015:522 519
Sammanfattning
Ulf Isaksson föreslår i ett medborgarförslaget daterat 2015-12-15 att möjligheterna för en elcykeldepå vid kommunens anläggning AMA Grännavägen 22 i
Huskvarna undersöks vidare.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-16 § 301 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-12-15
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-14 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-08-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Stbn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Medborgarförslag om Rosenlunds Herrgårds framtid
Ks/2015:544 210
Sammanfattning
I ett medborgarförslag daterat 2015-12-21 lämnar Rolf Johnson förslag om att
tillsätta en projektledare för Rosenlunds herrgård. Projektledaren ges i uppdrag
att ta fram en plan med innehåll och utveckling utifrån ett helhetsperspektiv för
hela området.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 § 7 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Därefter har ärendet remitterats till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-12-21
Tekniska nämnden beslut 2016-05-10 § 86 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-08-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
R Johnson
Tn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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