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§ 47
Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson, ekonom Marie Drougge och controller Johan Pedersen om
resultatnätverket R9.
Härefter informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om befolkningsprognos
2019-2022 med utblick mot 2030.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde klockan 11.15.
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§ 48
Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Upphandlingsutskottets protokoll 2018-12-18 § 39-42
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna

Justerandes signatur
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§ Paragraf
49
Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja:
• Bäckadalsgymnasiet 8 000 kronor för lyrik för nyanlända ungdomar
• Friluftsfrämjandet Öxnegården 50 000 kronor för integrationsprojekt
”Må bra i naturen”
• Studiefrämjandet Småland-Gotland 8 000 kronor för
teaterföreställningar.
Chefen för kanslienhetens beslut att bevilja flaggning vid Rådhuset och
Hamnkanalen 2019-03-23 med anledning av Nordens dag.
Upphandlingsutskottets protokoll 2018-12-18 § 39-42
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 50
Yttrande över Regional utvecklingsstrategi 2019-2035
Ks/2018:447 019

Sammanfattning
Region Jönköpings län har berett länets kommuner möjlighet att yttra sig över
förslag till Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings län 2019-2035.
Det är en revidering av den innevarande RUS:en som togs fram 2013 med sikte
på 2025. Den nya strategin har disponerats om, prioriteringar och mål har
reviderats och anpassats utifrån en uppdaterad analys och förändringar i de
nationella och internationella styrdokumenten. En skillnad i förhållande till
innevarande RUS är att själva strategidokumentet kortats ner betydligt i
omfattning, från 48 till 8 sidor och istället kompletterats med en längre
bakgrundsdel.
Beslutsunderlag
Regional utvecklingsstrategi i Jönköpings län 2019–2035
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-21 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till yttrande över Regional utvecklingsstrategi i
Jönköpings län 2019–2035 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-02-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Region Jönköpings län i enlighet med stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-02-19 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande lämnas till Region Jönköpings län i enlighet med
stadskontorets upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Region Jönköpings län, Stadsdirektören
Justerandes signatur
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§ 51
Förslag till budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling
2019
Ks/2019:86 040

Sammanfattning
Region Jönköpings län har skickat ut förslag till budget och verksamhetsplan
för Kommunal utveckling för 2019 till länets kommuner för godkännande.
Kommunal utveckling är en samfinansierad verksamhet där kommunerna
tillsammans med regionen driver olika former av utvecklingsverksamhet.
Primärkommunalt samverkansorgan har 2018-12-06 behandlat förslaget och
rekommenderar länets kommuner att godkänna budget och verksamhetsplan
för Kommunal utveckling för 2019.
Beslutsunderlag
Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens beslut
− Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019
godkänns.
Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 52
Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen
Ks/2019:93 042

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens
verksamheter avseende 2018.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06
Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens beslut
− Verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 53
Inbjudan till Inspirationsdagar för ett bättre företagsklimat
Ks/2019:121 000

Sammanfattning
Svenskt Näringsliv inbjuder till regionala inspirationsdagar på ett antal platser i
landet. Programmet innehåller föreläsningar och innebär möjligheter att möta
andra kommuner. Dagarna arrangeras den 12 mars i Umeå, den 18 mars i
Stockholm, den 26 mars i Kristianstad och den 28 mars i Göteborg.
Konferensen avser en dag klockan 09.30-16.00 och deltagandet är
kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Svenskt Näringsliv
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Fyra representanter med ersättare från kommunstyrelsen bereds
möjlighet att delta i den regionala inspirationsdag som Svenskt
Näringsliv inbjuder till i Stockholm, Göteborg eller Kristianstad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens beslut
− Fyra representanter med ersättare från kommunstyrelsen bereds
möjlighet att delta i den regionala inspirationsdag som Svenskt
Näringsliv inbjuder till i Stockholm, Göteborg eller Kristianstad.
− Som deltagare utses Lena Sumedrea (C), David Gerson (L) och Kristian
Aronsson (SD).
− Som ersättare utses Margareta Sylvan (MP) och Jan-Ove Lipponen
(SD).
− KD och M ges möjlighet att inkomma med anmälan om en deltagare.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare
Ks/2019:108 212

Sammanfattning
Jönköpings kommun ökar befolkningsmässigt med cirka 1500 - 2000 invånare
per år. Kommunen behöver beredskap inför framtiden för att kunna medverka
aktivt i utvecklingen och på ett strukturerat sätt möta aktuell och framtida
efterfrågan på bostäder, service och infrastruktur. Det finns nu ett behov av att
ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Jönköpings sammanhängande tätort
och dess närområden. En ny Utbyggnadsstrategi med sikte på 200 000 invånare
som har ett tidsperspektiv mot år 2050.
Första steget i arbetet är att ta fram ett program för utbyggnadsstrategi 200 000
invånare med syfte att tydliggöra målsättningar för den framtida utbyggnaden.
Det andra steget i arbetet är framtagande av den fördjupade översiktsplanen,
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Planen ska omfatta en strategi, plankarta
samt en genomförandeplan beträffande markanvändningen för bland annat
bostäder, verksamheter och infrastruktur m.m. i den definierade geografin.
Avdelningen för översiktlig planering ska i samverkan med stadskontoret leda
arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan, utbyggnadsstrategi 200 000
invånare.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Uppdrag ges till avdelningen för översiktlig planering att i samverkan
med stadskontoret påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan,
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, med ett första steg i form av ett
program med viktiga utgångspunkter och som definierar olika behov
samt beskriver arbetsformer och organisatoriska frågor.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-02-14 vari
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-02-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsen
uttalar att avgränsning av vilka tätorter som ska omfattas inte avgörs

Justerandes signatur
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förrän i samband med beslut om program för utbyggnadsstrategi
200 000 invånare.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar 2019-02-27 reviderat
yttrande med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att avgränsning av
vilka tätorter och delar som ska omfattas avgörs i samband med beslut
om program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.
Kommunalråden Mona Forsberg (S), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Mats Weidman (MP), Thordis Samuelsson (V), Kristian
Aronsson (SD) och David Gerson (L) yrkar bifall till kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt stadskontorets förslag med kommunalrådet
Peter Jutterströms (M) yrkade tillägg, nämligen följande:
− Uppdrag ges till avdelningen för översiktlig planering att i samverkan
med stadskontoret påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan,
Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare, med ett första steg i form av ett
program med viktiga utgångspunkter och som definierar olika behov
samt beskriver arbetsformer och organisatoriska frågor.
− Avgränsning av vilka tätorter och delar som ska omfattas avgörs i
samband med beslut om program för utbyggnadsstrategi 200 000
invånare.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdirektören
Stadsbyggnadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 55
Fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden) i Huskvarna,
Jönköpings kommun- beslut om utställning
Ks/2019:116 212

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Rosendala (Maden) i Huskvarna. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
är styrgrupp för översiktsplanearbetet och har vid sitt sammanträde 2019-01-16
ställt sig bakom att planförslaget ska ställas ut. Under utställningsperioden
finns återigen möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. Därefter sker
en revidering innan översiktsplanen överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande. Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om
utställning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07
Digitalt utställningsförslag:
https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=dce0c0c
32c3b46b69dad2c65326055ec
Samrådsredogörelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Fördjupade översiktsplanen över Rosendala ställs ut under perioden
7 mars – 7 maj 2019.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens beslut
− Fördjupade översiktsplanen över Rosendala ställs ut under perioden
7 mars – 7 maj 2019.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur
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§ 56
Förslag till taxor för rengöring, sotning och brandskyddskontroll
Ks/2019:104 170

Sammanfattning
Kommunen ansvarar enligt Lag om skydd mot olyckor för rengöring/sotning
och brandskyddskontroll i kommunen. I Jönköpings kommun är verksamheten
utlagd på entreprenad. Under 2018 har verksamheten upphandlats och ny
taxekonstruktion har tagits fram.
Vid sitt sammanträde 2019-01-24 § 311 har stadsbyggnadsnämnden föreslagit
kommunstyrelsen besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Jönköpings
kommun antas att gälla fr.o.m. den 1 juni 2019 samt att därmed tidigare
taxor upphör att gälla från samma datum.
− Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Jönköpings
kommun indexjusteras årligen 1 januari i enlighet med sotningsindex
fastställt av Sveriges kommuner och Landsting.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-24 § 11 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadsbyggnadsnämndens
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Jönköpings
kommun antas att gälla fr.o.m. den 1 juni 2019 samt att därmed tidigare
taxor upphör att gälla från samma datum.
− Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Jönköpings
kommun indexjusteras årligen 1 januari i enlighet med sotningsindex
fastställt av Sveriges kommuner och Landsting.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-02-27

§ 57
Yttrande över förslag till detaljplan för Bankeryds - Torp 1:11 m.fl.
Jönköpings kommun
Ks/2019:105 214

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för
Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av
villabebyggelse, radhus och flerbostadshus för cirka 60-100 bostäder.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter senast den 8 mars 2019.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-01-31 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-02-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut.
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Bankeryds-Torp 1:11 m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-02-27
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
följande:
− Kommunstyrelsen vill särskilt påtala vikten av att en överenskommelse
kan nås med avseende på ridstig.
− I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslag till detaljplan
för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl., Jönköpings kommun.
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
följande:
− Kommunstyrelsen uttalar att frågan om ridstigar som går över Labbarp
1:4 måste snarast lösas med berörd markägare.
− I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslag till detaljplan
för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl., Jönköpings kommun.
Kristian Aronsson (SD) instämmer i kommunalrådet Peter Jutterströms (M)
yrkande.

Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
yrkande respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande och finner
det förstnämnda yrkandet antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Cecilia Hjort Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Andreas Sturesson (KD)
Ilan De Basso (S)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x
x

x
x
8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen vill särskilt påtala vikten av att en överenskommelse
kan nås med avseende på ridstig.
− I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslag till detaljplan
för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl., Jönköpings kommun.
Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

