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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 80

Informationsärenden

Under kommunstyrelsen inledande föredragningsdel informerar ekonomichef 
Leif Eriksson om reviderade ekonomiska ramar för perioden 2020-2022.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11.30.
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Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 81

Meddelanden 

Anmäls:
Årsredovisning 2018 för Jönköpings kommuns läns museum.

Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning 
2019-03-25.

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-01-28 § 4-8

2019-02-25 § 13-18
2019-03-25 § 24-26

Välfärdsutskottets protokoll 2019-02-27 § 2-4

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden hälsar kommunsekreterarna Eva Larsson och Josefine Stephani 
välkomna att närvara vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 
stadskontoret under 2019.

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja: 
 KFUM Jönköping, 35 000 kronor för projektet ”Hjälp till Självhjälp”
 Pingstförsamlingen i Jönköping, 10 000 kronor för Integrationshajk.

Kanslichefens beslut:
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2019-09-23 t.o.m. 2019-10-06 med anledning av projektet Globala Jönköping.

Ledningsutskottets protokoll 2019-01-28 § 4-8
2019-02-25 § 13-18
2019-03-25  24-26

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens beslut

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 

Motion om att folkomrösta om trafiksituationen i Jönköpings 
kommun
Ks/2018:370   519 

Sammanfattning
Ola Helt (f.d. M), Anders Jörgensson (f.d. M), Carin Berggren (f.d. M) och 
AnneMarie Grennhag (f.d. M) föreslår med hänvisning till vad som anförs i 
motion 2018-09-06 att en folkomröstning om trafiksituationen i Jönköpings 
kommun ska genomföras.

Kommunfullmäktige har 2018-10-04 § 217 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat densamma till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2018-09-06
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-03-18 vari 
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-29 vari 
sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen avslås.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 84

Motion om transparens inom kommunen
Ks/2018:393   004 

Sammanfattning
AnneMarie Grennhag (f.d. M) föreslår i en motion att handlingar som utgör un-
derlag i ärenden som behandlas i politiska beslutsorgan i kommunen ska finnas 
tillgängliga för kommuninvånarna.

Kommunfullmäktige har 2018-10-04 § 220 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2018-10-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-28 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-03-20 vari 
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut

 Motionen förklaras vara besvarad.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 85

Arbetsordning för parlamentariska kommittén
Ks/2019:160   003 

Sammanfattning
För att klargöra uppdrag och arbetsformer har det utarbetats ett förslag till 
arbetsordning för Parlamentariska kommittén. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12 med förslag till arbetsordning
Parlamentariska kommitténs beslut 2019-03-07 § 4
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-12 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Arbetsordning för parlamentariska kommittén fastställs.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Arbetsordning för parlamentariska kommittén fastställs med följande 
ändringar:
Punkt 1.1 Uppdrag:
Första meningen ges följande lydelse: ”Parlamentariska kommittén är 
ett beredande organ under kommunfullmäktige med uppdrag att 
utvärdera och lämna förslag till kommunfullmäktige avseende 
kommunens politiska organisation.”
Följande mening läggs till i slutet av andra stycket: ”Utöver detta kan 
kommittén löpande under mandatperioden lägga förslag om det finns 
skäl att göra förändringar i frågor rörande nämndernas organisation och 
verksamhetsformer, ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 
eller grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.”

Punkt 4 Hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare:
Första stycket ges följande lydelse: ”Ersättare som ej tjänstgör får 
deltaga i överläggningarna samt göra protokollsanteckning men äger ej 
förslags-, besluts- eller reservationsrätt”

8



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), kommunalrådet Peter Jutterström (M) och 
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag 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 redovisas nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Alf Gustafsson (S) x
Britt-Marie Glaad (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Carl Cunningham (KD) 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
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 
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Arbetsordning för parlamentariska kommittén fastställs.

Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 86

Medborgarförslag om att förbjuda användningen av plastkonfetti i 
kommunala parker
Ks/2018:367   330 

Sammanfattning
Miia Krantz vill, genom ett medborgarförslag, att kommunen förbjuder 
användningen av plastkonfetti i kommunens parker.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-08-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-02-07 § 21 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-07 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Medborgarförslaget avslås. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-03-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med miljö- och hälso-
skyddskontoret och tekniska kontoret utforma en tydlig och enkel 
information som ska lämnas till arrangörerna när aktiviteter och 
arrangemang genomförs i kommunens parker. Informationen ska 
omfatta nationellt mål om att minska förekomsten av plastskräp, ny 
lagstiftning och gällande nerskräpningsförbud.

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens beslut

 Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med miljö- och hälso-
skyddskontoret och tekniska kontoret utforma en tydlig och enkel 
information som ska lämnas till arrangörerna när aktiviteter och 
arrangemang genomförs i kommunens parker. Informationen ska 
omfatta nationellt mål om att minska förekomsten av plastskräp, ny 
lagstiftning och gällande nerskräpningsförbud.

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

10



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
M. Krantz
Mhn
Tk
Stadsdirektören för handläggning
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 87 

Medborgarförslag om att etablera ett systembolag i södra delen av 
Jönköping
Ks/2019:90   009 

Sammanfattning
Stefan Argus föreslår, i ett medborgarförslag, att kommunen verkar för att 
Systembolaget etablerar en butik på Torsvik.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-01-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-03-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
S Argus
Diariet
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Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 88

Kommunprogram för mandatperioden 2019-2022
Ks/2019:188   012 

Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 
2019-04-24.

‒ Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-25.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89 

Reviderade ekonomiska ramar för 2020-2022
Ks/2019:170   040 

Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 
2019-04-24.

‒ Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-04-25. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 

Yttrande över promemorian Behov av hjälp med andning och 
sondmatning
Ks/2019:136   779 

Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att lämna yttrande 
över promemorian ”Behov av hjälp med andning och sondmatning”. Yttrandet 
ska lämnas senast den 18 april 2019. Promemorian innehåller förslag på 
ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och innebär att behov av hjälp med andning och sondmatning ska utgöra 
sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. 

Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss
Socialnämndens beslut 2019-03-19 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-03-27 med överlämnande av 
upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med 
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.

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

 Yttrande överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD), kommunalrådet Peter Jutterström (M), Kristian 
Aronsson (SD) och Carl Cunningham (KD) yrkar bifall till kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) 
förslag. 

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

 Yttrande överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med 
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 

Barnbokslut 2018
Ks/2018:442   710 

Sammanfattning
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2012-10-18 § 300 upprättas årligen 
ett barnbokslut. Syftet med barnbokslutet är att beskriva och följa utvecklingen 
av barns villkor och ett samlat underlag för prioriteringar och inriktning för 
kommunens arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonven-
tionen.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-14
Barnbokslut 2018
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-14 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Barnbokslut för Jönköpings kommun år 2018 och dess förändringar 
godkänns och meddelas samtliga nämnder att beaktas i kommande 
arbete.

 Punkten ”Tillämpning av barnkonventionen” i tjänsteskrivelser tas bort 
för att på sikt ersättas med underlag och metodstöd för social hållbarhet 
i ärendeberedningen.

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera behovet av stödinsatser samt 
utvecklingsområden utifrån att barnkonventionen blir lag. 

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera hur barns och ungas delaktighet ser ut i den 
ordinarie verksamheten, samt hur arbetet kan utvecklas.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över ansvaret för utbildning och 
kompetensutveckling rörande barnets rättigheter och barnkonventionen.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur målarbetet med barnets 
rättigheter ser ut, samt om det finns grund att ta fram 
kommunövergripande inriktningsmål för arbetet med barnets 
rättigheter. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-03-27 vari 
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-04-08 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-04-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Barnbokslut för Jönköpings kommun år 2018 och dess förändringar 
godkänns och meddelas samtliga nämnder att beaktas i kommande 
arbete.

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera behovet av stödinsatser samt 
utvecklingsområden utifrån att barnkonventionen blir lag. 

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera hur barns och ungas delaktighet ser ut i den 
ordinarie verksamheten, samt hur arbetet kan utvecklas.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över ansvaret för utbildning och 
kompetensutveckling rörande barnets rättigheter och barnkonventionen.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur målarbetet med barnets 
rättigheter ser ut, samt om det finns grund att ta fram 
kommunövergripande inriktningsmål för arbetet med barnets 
rättigheter.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Yrkanden
Cecilia Hjorth Attefall (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) 
förslag.

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

 Barnbokslut för Jönköpings kommun år 2018 och dess förändringar 
godkänns och meddelas samtliga nämnder att beaktas i kommande 
arbete.

 Punkten ”Tillämpning av barnkonventionen” i tjänsteskrivelser tas bort 
för att på sikt ersättas med underlag och metodstöd för social hållbarhet 
i ärendeberedningen.

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera behovet av stödinsatser samt 
utvecklingsområden utifrån att barnkonventionen blir lag. 

 Samtliga nämnder, med stöd av strategen för barnrätt, ges i uppdrag att 
kartlägga och analysera hur barns och ungas delaktighet ser ut i den 
ordinarie verksamheten, samt hur arbetet kan utvecklas.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över ansvaret för utbildning och 
kompetensutveckling rörande barnets rättigheter och barnkonventionen.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur målarbetet med barnets 
rättigheter ser ut, samt om det finns grund att ta fram 
kommunövergripande inriktningsmål för arbetet med barnets 
rättigheter. 
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Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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§ 92 

Yttrande över betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov     
(SOU 2018:86)
Ks/2019:87   230 

Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 
2019-04-15 yttra sig över Översiktplaneutredningens delbetänkande 
”Verkställbarhet av beslut om lov” (SOU 20418:86).

Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2019-01-09
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-21 § 62 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Verkställbarhet 
av beslut om lov” (SOU 2018:86) lämnas enligt kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Verkställbarhet 
av beslut om lov” (SOU 2018:86) lämnas enligt kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Stbn
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§ 93

Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Ådalsvägen
Ks/2018:163   311 

Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Mikael Rydberg (S) föreslår med hänvisning till vad 
som anförs i motion 2018-02-17 att kommunfullmäktige beslutar följande:

 att utformningen av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på
Ådalsvägen omprövas

 att två av platåguppen ersätts med gångpassager och ”här går man” –
skyltar som blinkar när någon passerar

 att digital hastighetsskylt alternativt fartkamera sätts upp på en
strategisk plats utmed sträckan.

Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 33 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för 
synpunkter.

Beslutsunderlag
Motion 2018-02-17
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 294 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-03-19 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionens första punkt bifalls.
 Motionens andra och tredje punkt förklaras besvarade.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-03-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionens första och andra punkt bifalls.
 Motionens tredje punkt bifalls med undantag avseende fartkamera, 

vilket är Trafikverkets ansvar.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
förslag med den ändringen att motionens första punkt bifalls med följande 
lydelse:
”att utformningen av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Ådalsvägen 
omprövas så att passage i lagstadgad hastighet kan ske utan väsentlig 
olägenhet.”
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Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag.

Cecilia Hjorth Attefall (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms 
(M) förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Mona Forsbergs förslag, 
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och Kristian Aronssons (SD) 
yrkande – under proposition och finner kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag antaget.

Omröstning begärs.

För utseende av motförslag till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
förslag respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och finner kommunalrådet 
Peter Jutterströms (M) förslag antaget som motförslag.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för att kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag ska vara 
motförslag.
Nej-röst för att Kristian Aronssons (SD) yrkande ska vara motförslag.

Upprop förrättas och röster avges enligt nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Alf Gustafsson (S) x
Britt-Marie Glaad (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Carl Cunningham (KD) 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
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 5 2 8
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Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 8 
ledamöter avstått från att rösta antagit kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
förslag till motförslag.

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:

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 enligt nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Alf Gustafsson (S) x
Britt-Marie Glaad (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Carl Cunningham (KD) 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
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 
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionens första punkt bifalls.
 Motionens andra och tredje punkt förklaras besvarade.

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

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta Kristian Aronssons (SD) 
yrkande som motförslag till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 
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§ 94 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, sydöstra 
delen av Ulvstorpasjöns fritidshusområde
Ks/2019:143   340 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län förelade 2011-03-02 Jönköpings kommun, med 
stöd av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, att anordna allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar för fastigheterna inom sydöstra delen av 
Ulvstorpasjöns fritidsområde.

Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar inom 
området slutfördes under december 2018 och området ska härmed införlivas i 
verksamhetsområdena för vatten och spillvatten. 

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-19 § 25 att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med 
tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-01-29 med bilaga 1 och 2. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-02-19 § 25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker tekniska nämndens förslag.  

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med 
tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-01-29 med bilaga 1 och 2. 
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§ 95 

Ansökan om hastighetsbegränsning på Munksjön
Ks/2019:148   500 

Sammanfattning
För kommunen är det viktigt att föreningar och andra verksamheter har 
möjlighet att nyttja Munksjön och samsas om utrymmet utan risk för olyckor. 
Under flera år har problem med snabbt framförda vattenskotrar påtalats från 
olika håll, både från aktörer som vistas på sjön och i dess omgivning. För att 
öka nyttjandemöjligheterna på Munksjön utan risk för olyckor är det 
kommunens uppfattning att hastigheten för motorfordon bör begränsas. 
Jönköpings kommun hemställer att Länsstyrelsen beslutar om att införa 
hastighetsbegränsningar på Munksjön. Kommunen önskar att hastigheten för 
motorfordon som trafikerar sjön ska begränsas till 12 knop. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-01 med förslag att kommunstyrelsen 
ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om införande av 
hastighetsbegränsning på Munksjön i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till 
kommunens ansökan. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut. 

 Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om 
hastighetsbegränsning på Munksjön enligt kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-04-10
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar att sista stycket i upprättat förslag till 
kommunens ansökan, efter tillägg av texten ”när kabelparken är i drift”, får 
följande lydelse:
”För att samtliga föreningsaktiviteter som äger rum på Munksjön ska kunna 
samverka och för att öka nyttjandemöjligheterna utan risk för skador är det 
kommunens uppfattning att hastigheten för motorfordon bör begränsas till 12 
knop när kabelparken är i drift.”

Kommunalrådet Peter Jutterström (M), kommunalrådet Ilan De Basso (S) och 
Cecilia Hjorth Attefall (KD) instämmer i yrkandet.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
med Kristian Aronssons (SD) yrkade tillägg, nämligen:

 Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om 
hastighetsbegränsning på Munksjön enligt kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) upprättade förslag med Kristian Aronssons (SD) tillägg.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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