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§ 99 

Informationsärenden 
 

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Rony  

Forsberg, VD för Jönköping Airport AB, om bolagets verksamhet och fram- 

tida utveckling. 

 

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-

neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 

klockan 11.15.  
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§ 100 

Meddelanden 

Anmäls: 

Årsredovisning 2017 för Jönköpings kommuns läns museum. 

Följande handlingar biläggs: 

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 18:17 ”Vårpropositionen och 

vårändringsbudgeten för år 2018” 

 

Personalutskottets protokoll 2018-03-05 § 18 

   2018-03-23 § 26 

 

Kommundelsrådens protokoll: 

Lekeryd   2018-03-14 § 1-10 

 

Barnarp   2018-03-27 § 1-10 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 101 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2018-04-12 att avslå ansökan ur stipen-

diefonden John och Gerda Rehndahls stipendiefond.  

 

Chefen för kanslienhetens beslut: 

att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 

stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag 

 

att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons västra sida 2018-08-20 

t.o.m. 2018-09-02 med anledning av konserter 

 

att bevilja flaggning vid Rådhuset och hamnkanalen 2018-08-25 i samband 

med Prideparaden. 

 

Näringslivschefens beslut 2018-03-29 att bevilja Visingsörådet anslag för 

landsbygdsutveckling.  

 

Personalutskottes protokoll  2018-03-05 § 18 

   2018-03-23 § 26 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 102 

Yttrande över slutbetänkandet "reboot - omstart för den digitala 

förvaltningen" (SOU 2017:114) 
Ks/2018:105   005 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över 

utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänsters slutbetän-

kande, ”reboot – omstart för den digitala förvaltningen”. Utredningen gör i 

betänkandet bedömningen att regeringen det senaste året genom en serie olika 

initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den 

digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig ompröv-

ning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför enligt utredning-

en beskrivas som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den 

offentliga sektorn. De förslag som återges i utredningens slutbetänkande, lik-

som förslagen i utredningens tidigare delbetänkande, bygger vidare på dessa 

åtgärder och är avsedda att komplettera dem. 

Beslutsunderlag 

Finansdepartementet remiss 2018-01-23 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-28 

Stadskontorets förslag till kommunens yttrande  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-28 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontorets förslag till ”reboot – omstart för den digitala förvalt-

ningen” (SOU 2017:114), antas som kommunens yttrande. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande över slutbetänkandet ”reboot – omstart för den digitala för-

valtningen” (SOU 2017:114) lämnas till Finansdepartementet enligt 

stadskontorets upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande över slutbetänkandet ”reboot – omstart för den digitala för-

valtningen” (SOU 2017:114) lämnas till Finansdepartementet enligt 

stadskontorets upprättade förslag. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: Finansdepartementet, Utredningschefen 
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§ 103 

Behörighet att teckna kommunstyrelsen 
Ks/2018:218   009 

Sammanfattning 

Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente ska nämnd för utgående re-

misser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och 

expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigne-

ras av verkställande tjänsteman. 

 

Med anledning av anställning av ny stadsdirektör från och med 2018-05-02 har 

kommunstyrelsen att besluta om ändring av behörighet att teckna kommunsty-

relsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommunstyrelse tecknas av i nämnd ordning; kommunsty-

relsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande Peter Jutterström (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordfö-

rande Ilan De Basso (S), kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), 

kommunalrådet Mona Forsberg (S). 

 Kontrasignerande tjänsteman är stadsdirektör Johan Fritz och vid för-

fall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som förordnats 

som stadsdirektörens ersättare. 

 Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontra-

signerande tjänsteman chefsjurist Lars-Åke Svensson. 

 Beslutet gäller från och med 2018-05-02. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jönköpings kommunstyrelse tecknas av i nämnd ordning; kommunsty-

relsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande Peter Jutterström (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordfö-

rande Ilan De Basso (S), kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), 

kommunalrådet Mona Forsberg (S). 

 Kontrasignerande tjänsteman är stadsdirektör Johan Fritz och vid för-

fall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som förordnats 

som stadsdirektörens ersättare. 
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 Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontra-

signerande tjänsteman chefsjurist Lars-Åke Svensson. 

 Beslutet gäller från och med 2018-05-02. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stadsdirektören 

Avdelningschefer 
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§ 104 

Yttrande över betänkandet ”Ett fönster av möjligheter - stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) 
Ks/2018:134   710 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 15 

maj 2018 yttra sig över betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barn-

rättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112).  

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-01-30 

Socialnämndens beslut 2018-03-20 § 51 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-20 § 35 med tillhörande tjäns-

teskrivelse 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-26 med förslag till kommunens ytt-

rande 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-26 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

 Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande 

över slutbetänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsper-

spektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112). 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontorets förslag till yttrande antas som kommunens yttrande 

över slutbetänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsper-

spektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112). 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Bun 

Sn 

Stabschefen 
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§ 105 

Yttrande över "Alkoholreklam i sociala medier m.m."  

(SOU 2017:113) 
Ks/2018:139   741 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 30 

april 2018 yttra sig över betänkandet ”Alkoholreklam i sociala medier m.m.” 

(SOU 2017:113). 

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-02-06 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-03-19 § 29 med tillhö-

rande tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-03-20 § 36 med tillhörande tjäns-

teskrivelse 

Socialnämndens beslut 2018-03-20 § 47 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-15 § 51 med tillhörande tjänste-

skrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Alkoholreklam i 

sociala medier m.m.” (SOU 2017:113) överlämnas enligt kommunal-

rådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Alkoholreklam i 

sociala medier m.m.” (SOU 2017:113) överlämnas enligt kommunal-

rådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Bun 

Kfn 

Sn 

Uan 
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§ 106 

Yttrande över begäran om upplysningar gällande strokevårdskedjan 
Ks/2017:467   770 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat strokevårdskedjan i 

Kalmar län och Jönköpings län för att se på vilket sätt beslut från den politiska 

nivån har betydelse för förutsättningarna att ge befolkningen en god stroke-

vård. IVO har begärt kompletterande upplysningar med anledning av gransk-

ningen. Begärda upplysningar ska vara IVO tillhanda senast den 30 april 2018. 

Beslutsunderlag 

Begäran från Inspektionen för vård och omsorg, daterad 2017-12-12 

Socialnämndens beslut 2018-03-20 § 50 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämnden beslut 2018-04-18 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Som kommunens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över 

remissen ” Begäran om upplysningar gällande strokevårdskedjan” 

överlämnas kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade för-

slag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Som kommunens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över 

remissen ”Begäran om upplysningar gällande strokevårdskedjan” över-

lämnas kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

IVO 

Sn 

Än 
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§ 107 

Yttrande över remiss HPV-vaccination av pojkar i det nationella 

vaccinationsprogrammet 
Ks/2018:152   624 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 15 

maj 2018 yttra sig över Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om HPV-

vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.  

Beslutsunderlag 

Socialdepartementets remiss 2018-02-12 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-04-17 § 48 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till 

kommunens yttrande. Kommunalrådet förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Som kommunens yttrande till Socialdepartementet över remissen gäl-

lande HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationspro-

grammet överlämnas kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprät-

tade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Som kommunens yttrande till Socialdepartementet över remissen gäl-

lande HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationspro-

grammet överlämnas kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprät-

tade förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Socialdepartementet 

Bun 

 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-25  

14   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 108 

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i 

Jönköpings kommun 
Ks/2018:174   619 

Sammanfattning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid  

Thoren Business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 

2019/2020. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 207 platser vid fullt  

utbyggd verksamhet år 2021. Etableringen avser ekonomiprogrammet, sam-

hällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.  

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-02 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 46 med  

tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till skolinspektionen över ansökan 

från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fri-

stående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av 

Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till  

kommunstyrelsens beslut:  

 Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun 

överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att  

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.  

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 
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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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun 

överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att  

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C), (L) samt Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie 

Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Skolinspektionen 

Uan 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-25  

16   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 109 

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. 

läsåret 2019/2020 
Ks/2018:188   619 

Sammanfattning 

ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkes-

gymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. Enligt 

ansökan kommer utökningen att omfatta 54 platser vid fullt utbyggd verksam-

het år 2021. Etableringen avser barn- och fritidsprogrammet, vård- och om-

sorgsprogrammet samt handel- och administrationsprogrammet.  

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-08 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 47 med  

tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till skolinspektionen över ansökan 

från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en utök-

ning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i 

enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsytt-

rande.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

 Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun överläm-

nas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att  

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.  
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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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Yrkesgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun överläm-

nas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att  

Skolinspektionen föreslås avslå ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C), (L) samt Ola Helt (f.d. M) och AnnMarie 

Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Skolinspektionen 

Uan 
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§ 110 

Yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag(under nam-

nändring till Academy of X and Business Education Jönköping AB) 

om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fri-

stående gymnasieskola vid Academy of X and Business Jönköping i 

Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 
Ks/2018:189   619 

Sammanfattning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business Education 

Jönköping AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som  

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Academy of 

X and Business Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 165 platser vid fullt utbyggd  

verksamhet år 2021. Etableringen avser restaurang- och livsmedelsprogrammet 

och teknikprogrammet.  

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-09 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 50 med  

tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan 

från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and 

Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman 

för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med 

av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

 Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fri-

stående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De  

Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen 

föreslås godkänna ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 
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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 (f.d. M)   x 

Ola Helt (f.d. M)   x 

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 5 8 2 

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 8 nej-röster varjämte 2 leda-

möter avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

– Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fri-

stående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De  

Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen  

föreslås godkänna ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Skolinspektionen 

Uan 
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§ 111 

Yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 (under namnändring till 

Academy of X and Business Education Jönköping AB) om godkän-

nande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning 

vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and Business Jön-

köping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 
Ks/2018:190   619 

Sammanfattning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business Education 

Jönköping AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående  

gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings kommun 

fr.o.m. läsåret 2019/2020. 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-09 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 48 med  

tillhörande handlingar. 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan 

från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and  

Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman 

för en särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående  

gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings 

kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat  

kommunalrådsyttrande.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

– Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasie-

utbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and  

Business Jönköping i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

godkänna ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 
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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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

– Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasie-

utbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and  

Business Jönköping i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

godkänna ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C), (L) samt Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie 

Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: Skolinspektionen, Uan 
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§ 112 

Yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 (under namnändring till 

Academy of X and Business Education Jönköping AB) om godkän-

nande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fri-

stående gymnasieskolan Academy of X and Business Jönköping i 

Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020 
Ks/2018:191   619 

Sammanfattning 

Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and Business Education 

Jönköping AB) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som hu-

vudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 

2019/2020. 

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-09 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 51 med  

tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan 

från Amigo nr 2555 (under namnändring till Academy of X and 

 Business Education Jönköping AB) om godkännande som huvudman 

för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan 

Academy of X and Business Jönköping i Jönköpings kommun i enlig-

het med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

 Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för riksrekryterande gymnasie-

utbildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and  

Business Jönköping i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

godkänna ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.  
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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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

– Som yttrande över ansökan från Amigo nr 2555 Aktiebolag (under 

namnändring till Academy of X and Business Education Jönköping 

AB) om godkännande som huvudman för riksrekryterande gymnasieut-

bildning vid den fristående gymnasieskolan Academy of X and  

Business Jönköping i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

godkänna ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C), (L) samt Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie 

Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: Skolinspektionen, Uan 
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§ 113 

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Plusgymnasiet i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. 

läsåret 2019/2020 
Ks/2018:187   619 

Sammanfattning 

Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som hu-

vudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgym-

nasiet i Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. Enligt an-

sökan kommer utökningen att erbjuda 48 platser vid fullt utbyggd verksamhet 

år 2021. Etableringen avser handels- och administrationsprogrammet.  

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens 

yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2018. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss 2018-03-08 med tillhörande handlingar 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-16 § 49 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-04-20 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Jönköpings kommun avger yttrande till skolinspektionen över ansökan 

från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utök-

ning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i 

enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsytt-

rande.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-20 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

 Som yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 

vid Plusgymnasiet i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

avslå ansökan. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 
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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 (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Andreas Persson (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Magnus Rydh (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 7 8  

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Som yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande 

som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola 

vid Plusgymnasiet i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos 

(S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås 

avslå ansökan. 

Reservation 

Ledamöterna för (M), (KD), (C), (L) samt Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie 

Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 

Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Skolinspektionen 

Uan 
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§ 114 

Delfinansiering av överenskommelse om idéburet offentligt partner-

skap (IOP) med Kvinno- och Tjejjouren Jönköping 
Ks/2018:176   700 

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslår att nämndens kostnad för skyddat boende för kvinnor 

och barn delfinansieras med medel ur fonden för erhållna ej utnyttjade statsbi-

drag för flyktingmottagande (den så kallade flyktingfonden). Fonden utgörs av 

tilldelade men inte förbrukade statsbidrag för flyktingmottagning vilka kom-

munen tidigare erhållit. Kommunens kostnad för skyddat boende för kvinnor 

och barn vilken kan relateras till flyktingmottagande uppgår till cirka 2 mnkr år 

2018. Stadskontoret tillstyrker socialnämndens förslag och föreslår att motsva-

rande kostnad för verksamhetsåret 2019 och framåt inarbetas i kommunens 

invandrar- och flyktingbudget.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-02-20 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan social-

nämnden i Jönköpings kommun och Kvinno- och Tjejjouren i Jönköping 

Stadskontorets yttrande 2018-03-29 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-03-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Socialnämndens kostnad för skyddat boende för kvinnor och barn i kom-

munen som utsätts för våld eller hot om våld i en nära relation delfinansie-

ras med 2 mnkr 2018 med medel ur fonden för erhållna ej utnyttjade stats-

bidrag för flyktingmottagande.  

 Delfinansiering av socialnämndens kostnad för skyddat boende för kvinnor 

och deras barn inarbetas i invandrar- och flyktingbudgeten från och med 

2019 och framåt till den del kostnaderna är relaterade till flyktingmottag-

ning.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-04-19 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Margareta Sylvan (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hen-

nes ställe tjänstgör Mats Weidman (MP). 
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Kommunstyrelsens beslut 

 Socialnämndens kostnad för skyddat boende för kvinnor och barn i 

kommunen som utsätts för våld eller hot om våld i en nära relation del-

finansieras med 2 mnkr 2018 med medel ur fonden för erhållna ej ut-

nyttjade statsbidrag för flyktingmottagande.  

 Delfinansiering av socialnämndens kostnad för skyddat boende för 

kvinnor och deras barn inarbetas i invandrar- och flyktingbudgeten från 

och med 2019 och framåt till den del kostnaderna är relaterade till flyk-

tingmottagning. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sn 

Ekonomichefen 
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§ 115 

Yttrande över remiss om samråd inom vattenförvaltningen 
Ks/2017:400   432 

Sammanfattning 

Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden 1 november 

2017 till den 30 april 2018 . Samrådet omfattar två separata delar inom vatten-

förvaltningen:  

 Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya priorite-

rade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljö-

kvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar och zink) i 

ytvatten. 

 Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt, samt för Väs-

terhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt även Översikt över vä-

sentliga frågor. 

Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandling-

arna. 

Beslutsunderlag 

Vattenmyndighetens remiss 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-01-11 § 3 med tillhörande  

tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-18 § 55 med tillhörande handlingar 

Tekniska nämndens beslut 2018-01-16 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-12 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till kom-

munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

– Yttrande över samråd inom vattenförvaltningen överlämnas till  

Vattenmyndigheten enligt kommunalrådet Petter Jutterströms (M)  

upprättade förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

– Yttrande över samråd inom Vattenförvaltningen överlämnas till  

vattenmyndigheten enligt kommunalrådet Petter Jutterströms (M)  

upprättade förslag. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Vattenmyndigheten, Mhn, Stbn, Tn, Vattensamordnaren 
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§ 116 

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen, 

Jönköpings kommun 
Ks/2018:210   214 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har för yttrande senast den 4 maj 2018 överlämnat ett 

förslag till detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen, 

Jönköpings kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omvandling av 

stadsdelen Strandängen med bostäder, centrumverksamhet, förskola och vård. 

Förslaget omfattar ca 260 lägenheter och utgör en andra etapp av tre i Strand-

ängen.   

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-15 § 136 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bo-

städer på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen, Jönköpings kommun. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-04-20 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Yrkanden 

Ola Helt (f.d. M) med instämmande av AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar att 

kommunstyrelsen beslutar följande: 

 Kommunstyrelsen anser att infrastrukturen i Kortebo som helhet bör 

utredas parallellt med fastställandet av detaljplanen.  

 Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan 

för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen, Jönköpings 

kommun. 

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag. 

 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter  

Jutterströms (M) förslag samt yrkar avslag på Ola Helts (f.d. M) yrkande. 

Protokollsanteckningar 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) låter till protokollet an-

teckna följande: 

”Med tanke på nuvarande trafikbelastning utmed Kortebovägen finner vi det 

anmärkningsvärt att stadsbyggnadsnämnden inte anser att tillkommande  
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byggnation kommer att påverka den ansträngda trafiksituationen i någon större 

omfattning” 

 

Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande: 

”Enligt 3 kap. 4 § är jordbruksmarken av nationell betydelse. Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att  

tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

I den aktuella detaljplanen föreslår man att ta i anspråk en brukningsvärd enhet 

genom att hänvisa till att behovet av bostäder i kommunen är stort samt att tä-

tortsnära bebyggelse i sig är ett väsentligt samhällsintresse som väger tyngre än 

att bevara jordbruksmarken. 

Sverigedemokraterna anser att behov av bostadsbyggande inte kan vara ett vä-

sentligt samhällsintresse som övertrumfar värdet i att bevara jordbruksmark. 

Det skälet finns ju alltid i situationer när kommuner överväger bostadsbyg-

gande. Det är omöjligt att det var lagstiftarens intention. 

Vi anser vidare att argumentet att tätortsnära bebyggelse är ett väsentligt in-

tresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmarken är alltför generellt. 

Godtagandet av och därigenom systematisk tillämpning av ett sådant argument 

omöjliggör bevarande av jordbruksmark nära tätorter. Det ger långtgående ef-

fekter på flera plan, som måste övervägas noga och inte bara i detaljplaner. 

Lokaliseringsprövningen utgår i den aktuella detaljplanen från alternativa om-

råden endast inom ett mycket begränsat område. Det är bara en del av planom-

rådet. Vi anser att en prövning av alternativ placering ska göras med ett större 

perspektiv för att olika, konkurrerande intressen verkligen ska kunna vägas mot 

varandra. Ett alltför snävt perspektiv tillåter inte det. 

Vi anser att jordbruksmarken inte ska exploateras. Alléträden ska också spa-

ras.” 

Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut finns: kommunalrå-

det Peter Jutterströms (M) förslag, Ola Helts (f.d. M) yrkande samt Staffan 

Eklöfs (SD) yrkande. 

 

Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrå-

det Peter Jutterströms (M) förslag antaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

För utseende av motförslag till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag 

ställer ordföranden proposition på Ola Helts (f.d. M) yrkande respektive  

Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner Ola Helts (f.d. M) yrkande antaget som 

motförslag.   
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för att Ola Helts (f.d. M) yrkande ska vara motförslag. 

Nej-röst för att Staffan Eklöfs (SD) yrkande ska vara motförslag.  

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD)   x 

Margareta Strömberg (KD)   x 

Anna Mårtensson (L)   x 

Mona Forsberg (S)   x 

Andreas Persson (S)   x 

Harriet Roosquist (S)   x 

Alf Gustafsson (S)   x 

Magnus Rydh (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 2 1 12 

Kommunstyrelsen har alltså med 2 ja-röster mot 1 nej-röst varjämte 12 leda-

möter avstår från att rösta beslutat anta Ola Helts (f.d. M) yrkande som motför-

slag till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

 

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för Ola Helts (f.d. M) yrkande. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Andreas Persson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Magnus Rydh (S) x   
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Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)   x 

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 12 2 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster varjämte 1 leda-

mot avstår från att rösta bifallit kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bo-

städer på del av Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen, Jönköpings kommun. 

Reservationer 

Ola Helt (f.d M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande. 

 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande samt 

mot beslutet att inte anta hans yrkande som motförslag till kommunalrådet  

Peter Jutterströms (M) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sbk  
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§ 117 

Fördjupad översiktsplan över Maden Huskvarna - beslut om sam-

råd 
Ks/2018:222   212 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktplan för 

Maden i Huskvarna. Förslaget bedöms nu vara klart för samråd. Därefter följer 

en samrådssammanställning, bearbetning av planförslaget och en utställning. 

Runt nyåret 2018-2019 beräknas planen kunna antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Fördjupad översiktsplan över Maden Huskvarna  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-13 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Fördjupad översiktsplan över Maden i Huskvarna ställs ut för samråd 

under perioden 7 maj-31 juli 2018. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Fördjupad översiktsplan över Maden i Huskvarna ställs ut för samråd 

under perioden 7 maj-31 juli 2018. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sbk 
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§ 118 

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dag- 

vatten - Carlfors samhälle 
Ks/2018:205   340 

Sammanfattning 

I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) regleras kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde inom 

vilket vattentjänsterna behöver ordnas. Kommunen har verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och dagvatten. Dessa områden uppdateras med tillkom-

mande bebyggelse som behöver vattentjänster. Det kan vara enskilda fastighet-

er som inkopplas eller exploateringsområden som byggs. Fastighetsägare och 

boende i Carlfors tillsammans med Carlfors bruk lämnade 2014 in en hemstäl-

lan om att intas i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 257 att uppdra till tekniska 

nämnden att ta fram underlag för ett framtida införlivande av Carlfors samhälle 

i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att utreda möj-

ligheten till en pilotanläggning med våtmarksrening. 

 

Efter kontroll av förhållandena kan konstateras att villkoren i vattentjänstlagens 

§ 6 för att kommunen ska ordna vattentjänster är uppfyllda. Behov finns för 

samtliga tjänster vatten, spillvatten och dagvatten och området bör därför tas in 

i verksamhetsområde. Rening med våtmark har utretts men befunnits ge för låg 

rening med hänsyn till Huskvarnaåns känslighet. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-13 § 55 föreslå kommunfullmäktige: 

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas i en-

lighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22 med bilaga 

1, 2018-02-22.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-03-13 § 55 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker tekniska nämndens förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas i en-

lighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2018-02-22 med bilaga 

1, 2018-02-22.  
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§ 119 

Ändring av regler för miljöpris 
Ks/2018:202   400 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan 1994 beslutat om utformning av regler för mil-

jöpris. Prissumman för miljöpriset ändrades senast 2002. Enligt gällande regler 

ska prissummans storlek omprövas vart 5:e år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

beslutade 2018-03-03 § 24 att föreslå kommunstyrelsen besluta följande: 

 Prissumman för miljöpriset höjs från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 

25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset för öv-

riga. 

 Prisutdelningen sker i maj eller juni månad årligen. 

Beslutsunderlag 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-03-08 § 24 med tillhörande hand-

lingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämn-

dens förslag med följande tillägg: 

– Kostnaderna för det utökade miljöpriset skall täckas inom miljö- och 

hälsoskyddsnämndens tilldelade budgetram. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Prissumman för miljöpriset höjs från 40 000 kr till 50 000 kr, varav 

25 000 kr vardera tilldelas miljöpriset för skola och miljöpriset för öv-

riga. 

 Prisutdelningen sker i maj eller juni månad årligen. 

 Kostnaderna för det utökade miljöpriset skall täckas inom miljö- och 

hälsoskyddsnämndens tilldelade budgetram. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn  
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§ 120 

Inbjudan "Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor" 
Ks/2018:230   000 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun i samverkan med Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) inbjuder till en utbildningseftermiddag om hur medborgardialogen kan 

utvecklas och användas i komplexa samhällsfrågor. Utbildningen fokuserar på 

integration och inkludering samt omfattar förhållningssätt och konkreta verks-

tyg.  

Utbildningen äger rum tisdagen den 5 juni 2018 klockan 13 – 16 på Jönköping 

University, Högskolan för lärande och kommunikation. Ingen deltagaravgift tas 

ut.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

Kommunalrådsyttanden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i 

utbildningen om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor tisdagen 

den 5 juni klockan 13 – 16.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i 

utbildningen om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor tisdagen 

den 5 juni 2018 klockan 13 – 16.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunalrådskansliet 

 

 

 

 

 

 

 


