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§ 309

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. oktober 2017.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Meddelanden
Anmäls:
Förvaltningsrättens dom 2017-11-15 att avslå överklagandet om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27 § 285, punkt 4 taxor och
avgifter till den del det avser avfallsverksamheten.
Kammarrättens dom 2017-11-16 att avslå överklagandet av Jönköpings kommuns beslut att inte lämna ut handling.
Minnesanteckningar 2017-09-05 och 2017-10-05 från den politiska oppositionens överläggningar angående verksamhets- och investeringsplan 2018-2020.
Följande handlingar biläggs:
Socialnämndens beslut 2017-10-17 § 187 om boendesituationen för flyktingar
som anvisats till Jönköpings kommun.
Ledningsutskottets protokoll

2017-10-30 § 76-79
2017-11-01 § 80

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-10-31 § 31-34

Anmäls vid sammanträdet
Alf Gustafsson (S) lämnar synpunkter med anledning av sen publicering av
handlingarna i ärende 6. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi
och verksamhet t.o.m. oktober 2017.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2017-11-10 att avslå ansökan ur Ellen
Nyström-Mayerska fonden.
Ledningsutskottets protokoll

2017-10-30 § 76-79
2017-11-01 § 80

Upphandlingsutskottets protokoll

2017-10-31 § 31-34

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-29

§ 312

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och
verksamhet t.o.m. oktober 2017
Ks/2017:420 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport oktober 2017 som är den fjärde fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2017 samt en uppföljning av områden och
förutsättningar som är viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I oktoberrapporten ingår en verksamhetsuppföljning per nämnd, uppföljning av resultatindikatorer fastställda i samband med VIP 2017-2019 samt uppdrag med slutdatum 2017.
Beslutsunderlag
Månadsrapport för oktober 2017, daterad 2017-11-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport oktober 2017 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport oktober 2017 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 313

Yttrande över slutbetänkandet "Nästa steg på vägen mot en mer
jämlik hälsa" (SOU 2017:47)
Ks/2017:348 779
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2017-11-30 yttra sig över
slutbetänkandet ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa”
(SOU 2017:47).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2017-08-31
Socialnämndens beslut 2017-10-17 § 190 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2017-10-18 § 118 med tillhörande handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-11-16 § 152 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
slutbetänkandet ”Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa – Förslag
för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa” (SOU 2017:47).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-11-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Det är lika viktigt att analysera hur den nuvarande situationen har uppstått där
tandvård och vård inte är tillgänglig i samma utsträckning för vissa medborgare. I en sådan analys kan man också hitta lösningar för att åtgärda
problemen.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande över
slutbetänkandet ”Nästa steg på väg mot en mer jämlik hälsa – Förslag
för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa”(SOU 2017:47).
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än
Kfn
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 314

Yttrande över ansökan om förlängning av igångsättningstid för
vindkraftspark vid Knohult
Ks/2017:405 370
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljöprövningsdelegationen, har begärt
Jönköpings kommuns tillstyrkande eller avstyrkande över ansökan om förlängning av igångsättningstid för vindkraftspark vid Knohult.
Beslutsunderlag
Miljöprövningsdelegationens remiss 2017-10-26
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-07
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2017-11-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun tillstyrker VindIn AB:s ansökan om förlängning
av igångsättningstid för vindkraftspark vid Knohult.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun tillstyrker VindIn AB:s ansökan om förlängning
av igångsättningstid för vindkraftspark vid Knohult.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Östergötland
Mhn
Stbn
Kdr Lekeryd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 315

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Ks/2017:412 420
Sammanfattning
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen. Med anledning av detta behöver miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppdateras. Förslag till
ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken föreslås gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 antas att gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar utöver bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms
(M) förslag följande tillägg:
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att förmå Sveriges Kommuner och Landsting att för kommande
ändringar utforma taxeförslag som kan tillämpas direkt av kommunerna
och se över möjligheterna att förenkla uppsättningen av taxor. En del av
det arbetet kan eventuellt vara att utreda möjligheterna för tillämpning
av timtaxa för all tillsyn.
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD)
tilläggsyrkande.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att avslå Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 antas att gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 316

Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Ks/2017:413 420
Sammanfattning
Av 5 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 2014:799
om sprängämnesprekursorer (d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen) följer att kommunen får för varje kalenderår
besluta att höja taxan i fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar
de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän
inom privat sektor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att timtaxan för
2018 ska höjas från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för fullmäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd
nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår
miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om indexuppräkning av timtaxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 249 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut 2017-11-09 § 249 antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut 2017-11-09 § 249 antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 317

Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet
Ks/2017:414 444
Sammanfattning
Av 5 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamheten inom Jönköpings kommun följer att kommunen får för varje kalenderår
besluta att höja i taxan fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar
de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän
inom privat sektor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att timtaxan för
2018 ska höjas från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m.
2018-01-01.
Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för fullmäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd
nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår
miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om indexuppräkning av timtaxa för tillsyn av solarieverksamhet.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250
antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250
antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 318

Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel
Ks/2017:415 460
Sammanfattning
Av 4 § taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel följer att
kommunen får för varje kalenderår besluta att höja i taxan fastställd timavgift
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att timtaxan för 2018 ska höjas från 1220 kronor till
1253 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för fullmäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd
nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår
miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om indexuppräkning av timtaxa för kontroll av livsmedel.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel i enlighet
med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 antas
att gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel i enlighet
med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 antas
att gälla fr.o.m. 2018-01-01.

Justerandes sign
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