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§ 285

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ordförande
Ann-Marie Nilsson (C) om rekryteringsprocessen för tillsättande av ny stadsdirektör.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.
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§ 286

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från allianspartiernas budgetberedning 2017-09-29 med
verksamhetsplan VIP 2018-2020 med budget.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2017-10-16 § 72-75

Tekniska utskottets protokoll

2017-09-13 § 31-38
2017-10-04 § 39-42

Kommundelsråd Månsarp-Taberg

2017-10-16 § 29-40

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 287

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut att avslå ansökningar ur Ellen
Nyström-Mayerska fonden samt Louise och Axel Fahlströms donation.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Esplanden 2017-10-25/29 med
svenska flaggor med anledning av Elmia Scandinavian Horse Show
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Esplanden 2017-11-01/05 med
svenska flaggor med anledning av SM i simning
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Esplanden 2017-12-08/10 med
alla nordiska flaggor med anledning av Nordiska mästerskapen i simhopp
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Esplanden 2018-01-06 med svenska
och ungerska flaggor med anledning av handbollslandskamp Sverige-Ungern
att bevilja uppsättning av banderoll över Vindbron 2018-01-29/02-18 samt
2018-09-10/30 med anledning av Dansnät.
Ledningsutskottets protokoll 2017-10-16 § 72-75.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 288

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Ks/2017:339 501
Sammanfattning
Trafikverket har lämnat förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Jönköpings kommun har givits möjlighet att senast den
30 november 2017 inkomma med synpunkter på förslaget. Stadskontoret har
utarbetat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23 med förslag till kommunens
yttrande till Näringsdepartementet
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23 med förslag till kommunstyrelens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Stadskontorets förslag till kommunens yttrande över nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-10-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi Sverigedemokrater håller delvis med om analyserna av svårigheterna och
begränsningarna med Trafikverkets förslag i Ann-Marie Nilssons yttrande.
Samtidigt anser vi inte att det är försvarbart att Sverige i rådande läge skuldsätter sig för investering i en höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingens förslag. Förslaget är också tveksamt bland annat med tanke på att eventuella nyttor begränsas till ett fåtal orter och grupper av människor. Både nyttoberäkningar och miljöberäkningar är dessutom osäkra.
Tidsrymden för Trafikverkets förslag är mycket stort och det är därför osannolikt att teknikutvecklingen fullständigt har ändrat förutsättningarna innan banan
Justerandes sign
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är färdig. Därför bör varken Trafikverkets eller Sverigeförhandlingens förslag
till höghastighetsjärnväg genomföras. Istället bör en mer framtidsinriktad utredning göras som inte låser sig till dagens järnvägsteknik.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att föreslå kommunfullmäktige
följande:
 Stadskontorets förslag till kommunens yttrande över nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 godkänns.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 289

Yttrande över förslag till regional transportplan Jönköpings län
2018-2029
Ks/2017:360 530
Sammanfattning
Region Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 30
november 2017 yttra sig över upprättat förslag till regional transportplan för
perioden 2018-2029.
Beslutsunderlag
Förslag till regional transportplan Jönköpings län 2018-2029
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23 med förslag kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Stadskontorets förslag till kommunens yttrande över regional transportplan Jönköpings län 2018-2029 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-10-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar att förslaget till kommunens yttrande kompletteras
med följande mening:
”Vi tycker det är bra att kommunen bidrar till finansiering av cykelbanor även i
framtiden.”
Ordföranden konstaterar att vid bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande, utgår
skrivningen om kommunal medfinansiering under rubriken ”Gång- och
cykel” i kommunens upprättade yttrande.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande Staffan Eklöfs (SD) ändringsyrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag i övrigt.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadskontorets förslag till kommunens yttrande över regional transportplan Jönköpings län 2018-2029 godkänns.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.

Förslag till beslut expedieras till:
Region Jönköpings län

Justerandes sign
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§ 290

Sverigeförhandlingen - avtal
Ks/2016:244 530
Sammanfattning
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att arbeta fram förslag till principer för utbyggnadsstrategier och finansiering av nya stambanor för höghastighetsjärnväg. Under år 2016 har förhandlingar pågått och den 11 maj 2016
träffade Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen en överenskommelse
om avtalets innehåll.
Sverigeförhandlingen har därefter arbetat fram konkreta avtalsförslag som har
justerats i dialog mellan berörda kommuner och regioner. Avtalen reglerar statens respektive kommunens åtaganden för förverkligande av de nya stambanorna för höghastighetsjärnväg.
Beslutsunderlag
Ramavtal 2 – Höghastighetsjärnväg sträcka (Linköping) – Jönköping
Bilaga 1 – Finansieringsplan
Bilaga 2 – Specifikation inklusive tidplan
Objektavtal – Jönköpings kommun
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Ramavtal 2 Höghastighetsjärnväg sträcka (Linköping) – Jönköping med
bilagor samt Objektavtal mellan Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen godkänns.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige när avgörande beslut fattas eller andra händelser sker med stor
påverkan på kommunens respektive statens förutsättningar att uppfylla
avtalets innehåll.
 Jönköpings kommuns medfinansieringsåtagande, 195 mnkr i 2016 års
prisnivå, finansieras med ianspråktagande av reserverade medel i konjunktur- och strukturbufferten utgörande en del av kommunens eget
kapital det år avtalet undertecknats och godkänts av samtliga parter och
åtagandet därmed uppstår. De reserverade medlen upplöses successivt
vid de tillfällen inbetalningar till staten sker. Medlens storlek justeras
vid varje års bokslut motsvarande den indexering som anges i avtalet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontoret förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet anser det helt nödvändigt med mer järnväg i Sverige. För
Jönköpings del är det angeläget att Sverigeförhandlingen resulterar i ny järnvägsdragning mellan de tre största städerna med Jönköping som knutpunkt.
Miljöpartiet är öppen för en annan placering än södra Munksjöläget för station
och knutpunkt.
De kostnader som är förknippade med dragning och stationsläge i södra Munksjön är betydande och det finns all anledning att inte äventyra eller senarelägga
ny järnväg genom att villkora stationsläget.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande 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 Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Magnus Rydh (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Peter Jutterström (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa
Justerandes sign

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
14
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Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Ramavtal 2 Höghastighetsjärnväg sträcka (Linköping) – Jönköping med
bilagor samt Objektavtal mellan Jönköpings kommun och Sverigeförhandlingen godkänns.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige när avgörande beslut fattas eller andra händelser sker med stor
påverkan på kommunens respektive statens förutsättningar att uppfylla
avtalets innehåll.
 Jönköpings kommuns medfinansieringsåtagande, 195 mnkr i 2016 års
prisnivå, finansieras med ianspråktagande av reserverade medel i konjunktur- och strukturbufferten utgörande en del av kommunens eget
kapital det år avtalet undertecknats och godkänts av samtliga parter och
åtagandet därmed uppstår. De reserverade medlen upplöses successivt
vid de tillfällen inbetalningar till staten sker. Medlens storlek justeras
vid varje års bokslut motsvarande den indexering som anges i avtalet.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 291

Uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för Jönköpings
kommun
Ks/2017:378 005
Sammanfattning
För att Jönköpings kommun ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter
på bästa sätt föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett förslag till digitaliseringsstrategi. Strategin ska beskriva vad som behöver göras inom olika områden och verksamheter. Till strategin kopplas en handlingsplan. Syftet med strategin är att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen för de som bor
och verkar i Jönköpings kommun samt ange en viljeinriktning för kommunens
digitalisering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för
Jönköpings kommun.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
strategin ska genomföras.
 Övriga nämnder ges i uppdrag att aktivt delta i detta arbete.
 Strategin ska utgå från de nationella målsättningarna och kopplas till
kommunens långsiktiga utvecklingsarbete.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en digitaliseringsstrategi för
Jönköpings kommun.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
strategin ska genomföras.
 Övriga nämnder ges i uppdrag att aktivt delta i detta arbete.
 Strategin ska utgå från de nationella målsättningarna och kopplas till
kommunens långsiktiga utvecklingsarbete.

Justerandes sign
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§ 292

Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL
Ks/2017:291 000
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antog i oktober 2013 en ny
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom kommun
och landsting, OPF-KL. Bestämmelserna ska kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014. Huvudprincipen är att omställningsstöden ska ses som aktiva och tidsbegränsade. Kommunfullmäktige
beslutade den 18 juni 2014 § 147 att anta OPF-KL.
Tillämpningsanvisningar, som har tagits fram i dialog mellan pensionshandläggare, förhandlingschef och seniorkonsult vid KPA, är ett komplement till de
centrala bestämmelserna och har som syfte att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Jönköpings kommun. De innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-16
Personalutskottets beslut 2017-10-04 § 84
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF (Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda)
Punkter där tillämpningsanvisningarna innebär precisering av regelverken
OPF-KL respektive PBF
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL fastställs.
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§ 293

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2016
Ks/2017:207 042
Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras. Revisionsberättelsen avseende fonden har inkommit och kommunstyrelsen överlämnar
revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2017-06-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes sign
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§ 294

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2017:381 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner
inkomna senast 2017-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign
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§ 295

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2017:359 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2017-06-30. Av
redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.

Justerandes sign
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§ 296

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2017:357 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag. Av redovisningen framgår
att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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§ 297

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2017:358 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes sign
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21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-15

§ 298

Motion om kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar
Ks/2017:185 139
Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) anför i motion 2017-03-29 att Jönköpings kommun
lyckats väl med att ordna HVB-hem åt ensamkommande barn och att
Migrationsverkets boenden, dit ungdomar flyttas över till när de fyller 18 eller
får sin ålder uppskriven, inte är en lämplig miljö för dessa ungdomar. Mot
denna bakgrund föreslår motionären följande:
 Jönköpings kommun låter ensamkommande ungdomar, som passerar
18-årsgränsen, bo kvar på sitt kommunala boende tills asylprocessen är
klar.
Kommunfullmäktige har 2017-03-30 § 60 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-29
Socialnämndens beslut 2017-10-17 § 186 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2017-11-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Jag anser att det borde finnas både lagliga och praktiska möjligheter för kommunen att låta de ensamkommande ungdomarna som fyller 18 år stanna i
kommunen fram till att deras asylprocess är klar.”
Margareta Sylvan (MP) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.

Justerandes sign
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§ 299

Motion om anställning av barnskötare i Jönköpings kommun
Ks/2017:247 650
Sammanfattning
Hans-Lennart Stenqvist och Magnus Johansson, för den socialdemokratiska
gruppen, föreslår med anledning av vad som anförs i motion inkommen
2017-05-31 följande:
 Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta för att utbildade barnskötare
tillsvidareanställs i förskolorna i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2017-06-01 § 109 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2017-05-31
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-26 § 115 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-11-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-11-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign
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§ 300

Yttrande över promemorian "Ökade möjligheter till grundläggande
behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella
program"
Ks/2017:347 612
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 2017-12-06 yttra sig över
promemorian ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program”.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2017-09-06
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-10-23 § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
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 ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt
ämne i alla nationella program” överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-11-08 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt
ämne i alla nationella program” överlämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-15

§ 301

Uppsägning av avtal, för omförhandling, om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hemsjukvård
Ks/2017:356 770
Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade 2017-09-07 § 49 att
rekommendera länets kommuner att säga upp befintligt avtal, för omförhandling, mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och kommunerna
i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i
ordinärt boende. PKS beslutade även att den fördjupade uppföljningen av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS den 11 maj 2017. Vidare
beslutade PKS att kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen
av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården sker inom ramen för
Kommunal utveckling.
Beslutsunderlag
Primärkommunalt samverkansorgan 2017-09-07 § 49
Missiv från Region Jönköpings län 2017-09-19
Stadskontorets yttrande 2017-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2017-11-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Avtal mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende sägs upp för omförhandling.
 Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutvecklingen
inom hemsjukvården genomförs i enlighet med Primärkommunalt samverkansorgans uppdragsbeskrivning.
 Uppföljningen sker inom ramen för kommunal utveckling.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-11-02 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Avtal mellan Landstinget (nuvarande Region Jönköpings län) och
kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende sägs upp för omförhandling.

Justerandes sign
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 Den fördjupade uppföljningen av volym- och kostnadsutvecklingen
inom hemsjukvården genomförs i enlighet med Primärkommunalt samverkansorgans uppdragsbeskrivning.
 Uppföljningen sker inom ramen för kommunal utveckling.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Tf. stadsdirektör
Ekonomichef

Justerandes sign
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§ 302

Program för hållbar utveckling - miljö, Framtidens Jönköping
2018-2025
Ks/2016:168 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet för Jönköpings kommun finns från och med 2009 sammanställt i dokumentet Program för hållbar utveckling – miljö. Programmet uppdateras årligen och 2017 års revideringar har remitterats under tiden april-juni.
Förslag till Program för hållbar utveckling – miljö har därefter omarbetats med
hänsyn till inkomna synpunkter, se tillhörande antagandehandling.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-12
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2018-2025,
antagandehandling 2017-10-12
Samrådsredogörelse 2017-10-12 inklusive inkomna yttranden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2018-2025 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2017-11-09 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag med följande tillägg under rubriken Åtgärder under punkterna 2.3.6 Vatten
och våtmarker samt 2.3.7 Djur och växter:
Invasiva arter
Ett åtgärdsprogram mot invasiva arter ska upprättas senast 2018.
Margareta Sylvan (MP) yrkar att under punkt 5.3.2 Konsumtion, ska följande
läggas till som ett nytt mål:
Förbrukningen av animaliska livsmedel i de kommunala köken ska minska
med minst 20 % senast 2020 från 2014 års nivåer.
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar avslag på de yrkade tilläggen.
Justerandes sign
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Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens förslag.
Härefter upptas de yrkade tilläggen till avgörande.
Punkterna 2.3.6 Vatten och våtmarker samt 2.3.7 Djur och växter
Ordförande ställer proposition om bifall till respektive avslag på Staffan Eklöfs
(SD) tilläggsyrkande om invasiva arter och finner att kommunstyrelsen avslagit
yrkandet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
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
Magnus Rydh (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Peter Jutterström (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att avslå
Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Punkt 5.3.2 Konsumtion
Kommunstyrelen beslutar utan omröstning att avslå Margareta Sylvans (MP)
tilläggsyrkande om minskning av förbrukningen av animaliska livsmedel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens
Jönköping 2018-2025 antas.
Justerandes sign
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes tilläggsyrkande.

Justerandes sign
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§ 303

Miljömålsanslag 2018
Ks/2017:211 420
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som har beslutats uppgå till 3 100 tkr under 2018.
Beslutsunderlag
Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-06-08 § 195 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2018 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
 Totalt 1 859 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande:
 475 tkr till utredningar av förorenade områden där ansvarig verksamhet saknas.
 240 tkr till utredning om det finns ansvarig verksamhetsutövare
för förorenade områden.
 40 tkr till konsumentstöd för ökad hållbar konsumtion.
 570 tkr till uppföljning av radonmätningar.
 190 tkr till mätningar av mikroskräp.
 285 tkr till uppföljning av bristfälliga avlopp.
 59 tkr till biltvättskampanj.
 Totalt 570 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
 190 tkr till tekniska kontoret till miljöteknisk undersökning för
samordnad masshantering.
 380 tkr till laddinfrastruktur för kommunala elfordon.
 Totalt 355 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen enligt följande:
 285 tkr till div. informationsinsatser.
 50 tkr till utredning om båtliv i Vättern.
 20 tkr till nya avfallskärl på Rosenlundsbadet.
 Totalt 196 tkr till stadskontoret enligt följande:
 45 tkr till Hela Resan-projektet.
 91 tkr till Klimatrådet.
 60 tkr till semipublik bil pool.
 120 tkr till utbildningsförvaltningen till inköp av NTA-lådor.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Justerandes sign
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2018 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
 Totalt 1 859 tkr till miljö- och hälsoskyddskontoret enligt följande:
 475 tkr till utredningar av förorenade områden där ansvarig verksamhet saknas.
 240 tkr till utredning om det finns ansvarig verksamhetsutövare
för förorenade områden.
 40 tkr till konsumentstöd för ökad hållbar konsumtion.
 570 tkr till uppföljning av radonmätningar.
 190 tkr till mätningar av mikroskräp.
 285 tkr till uppföljning av bristfälliga avlopp.
 59 tkr till biltvättskampanj.
 Totalt 570 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
 190 tkr till tekniska kontoret till miljöteknisk undersökning för
samordnad masshantering.
 380 tkr till laddinfrastruktur för kommunala elfordon.
 Totalt 355 tkr till kultur- och fritidsförvaltningen enligt följande:
 285 tkr till div. informationsinsatser.
 50 tkr till utredning om båtliv i Vättern.
 20 tkr till nya avfallskärl på Rosenlundsbadet.
 Totalt 196 tkr till stadskontoret enligt följande:
 45 tkr till Hela Resan-projektet.
 91 tkr till Klimatrådet.
 60 tkr till semipublik bil pool.
 120 tkr till utbildningsförvaltningen till inköp av NTA-lådor.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Stabchefen
Miljöstrategen

Justerandes sign
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§ 304

Yttrande över förslag till detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl.
Skeppsbron, etapp 1
Ks/2017:384 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för
Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron, (etapp 1,) Jönköpings kommun för yttrande.
Detaljplanens syfte är möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service, arbetsplatser och är det andra steget i Jönköpings
kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-10-11 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron, (etapp 1,) Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
David Jersenius (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Örlogsmannen 5 m.fl. Skeppsbron, (etapp 1,) Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Yttrande över förslag till detaljplan för Domherren 23 m.fl.
Ks/2017:406 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för
Domherren 23 m.fl., Jönköpings kommun för yttrande. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra byggnation av bostäder, centrumverksamhet och kontor.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2017-10-27 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Domherren 23 m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
David Jersenius (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Domherren 23 m.fl., Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes sign
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§ 306

Redovisning av uppdrag att revidera anvisningar rörande nyttoparkeringstillstånd
Ks/2017:396 315
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 § 157 att i samband med revideringen av nyttoparkeringstillstånd ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
revidera anvisningar rörande nyttoparkeringstillstånd, innebärande att det
tydliggörs att tillståndet ej endast kan omfatta vissa traditionella manliga hantverkargrupper, samt återredovisa uppdraget till kommunfullmäktige senast
december 2017. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-11 § 495 att anvisningarna för nyttoparkeringstillstånd revideras enligt kommunfullmäktiges
förslag d.v.s. att även andra yrkesgrupper inom exempelvis städverksamhet och
delar av hemsjukvården omfattas av anvisningarna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-10-11§ 495 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Stadsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag rörande nyttoparkeringstillstånd godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadsbyggnadsnämndens redovisning av uppdrag rörande nyttoparkeringstillstånd godkänns.

Justerandes sign
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§ 307

Redovisning av utredning om möjligheten till byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult
Ks/2016:445 200
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 285, i samband med beslut om
VIP 2015-2017, att uppdra till tekniska nämnden att i samverkan med äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda möjligheten till byggnation av
ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult. Tekniska
nämnden har 2017-10-10 § 219 beslutat att godkänna tekniska kontorets utredning om möjligheten till byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på
Herrgårdsgärdet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-10-10§ 219 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens utredning om möjligheten till byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Kommunfullmäktige 2017-06-01 konstaterar att en framtagen värdering av
jordbruksmark i kommunen ska användas, vilken kommer förbättra analys vid
exploatering av jordbruksmark. Om bedömning kommer påverkas är svårt att
säga men frågan har givits nödvändig och större tyngd.
Med detta i åtanke anser Miljöpartiet att frågan bör lyftas och tydliggöras i ett
så tidigt skede som möjligt eftersom den kan ha stor betydelse för om exploatering är möjlig. Informationen är viktig och borde varit tydligare i utredningen
för att den ska kunna användas på bästa sätt för att väga de olika alternativen
för lokalisering av äldreboendet.
Även en fråga om kompensation för jordbruksmark som eventuellt exploateras
i och med Herrgårdsgärdet bör och kan lyftas, i synnerhet när det gäller exploatering på kommunägd mark.”
Staffan Eklöf för SD-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämndens utredning om möjligheten till byggnation av ersättningsboende för Västerhäll på Herrgårdsgärdet i Tenhult godkänns.

Justerandes sign
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§ 308

Medborgarförslag om att återskapa badplatsen i Bunn
Ks/2017:244 811
Sammanfattning
Inger Ekengard föreslår att Jönköpings kommun ska återskapa badplatsen i
Bunn. Förslagställaren föreslår även att kommunen ska undersöka vilka lämpliga områden som finns för en ny badplats och förhandla med berörd/berörda
markägare för att kunna få till stånd en badplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 § 110 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till
kultur- och fritidsnämnden, kommundelsråd Gränna – Visingsö och kommundelsråd Skärstad – Ölmstad för yttrande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-12 § 137 med tillhörande tjänsteskrivelse
Remissvar kommunaldelsråd Skärstad – Ölmstad, inkommit 2017-09-13
Remissvar kommundelsråd Gränna – Visingsö 2017-10-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2017-11-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför kommande budgetarbete ta
kontakt med berörd markägare i syfte att undersöka förutsättningarna
för att återskapa badplatsen i Bunn.
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-15
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför kommande budgetarbete ta
kontakt med berörd markägare i syfte att undersöka förutsättningarna
för att återskapa badplatsen i Bunn.
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
I Ekengard, Tn, Kfn, Kdr Skärstad – Ölmstad, Kdr Gränna – Visingsö
Justerandes sign
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