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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 165 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande informationsdel informerar integrations-
strateg Tommy Josefsson om kommunens integrationsarbete.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11.00. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 166 

Meddelanden 

Följande handlingar anmäls och bilägg:
Ledningsutskottets protokoll 2019-05-20 § 34-41

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-04-30 § 15-22

Välfärdsutskottets protokoll 2019-04-24 § 10-13.

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 167 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja 
kultur- och fritidsförvaltningen, Stadsgården 35 000 kronor för projektet 
”Feriepraktikanternas fortbildningsläger”.

Kanslichefens beslut att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över 
vindbrons västra sida 2019-06-24 t.o.m. 2019-07-07 med anledning av
Ironman 70.3.

Ledningsutskottets protokoll 2019-05-20 § 34-41

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-04-30 § 15-22.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 168 

Yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande          
(SOU 2019:13)
Ks/2019:210   420 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Miljö- och energidepartementet beretts tillfälle att 
senast 2019-06-24 yttra sig över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 
”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet”
(SOU 2019:13).

Beslutsunderlag
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Kommunens yttrande upprättas i enlighet med övervägandet i stadskon-
torets tjänsteskrivelse 2019-05-27. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kom-
munens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 
2019:13) lämnas till Miljö- och energidepartementet i enlighet med 
upprättat förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 
2019:13) lämnas till Miljö- och energidepartementet i enlighet med 
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Utredningschefen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 169 

Motion om slopad karensdag för kommunanställda inom förskola 
och äldreomsorg
Ks/2018:307   029 

Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) har i en motion 2018-06-18 föreslagit att kommunen 
ska ersätta anställda i förskola och äldreomsorg med 80 % av karensavdraget 
under tiden oktober – mars. 

Kommunfullmäktige har 2018-06-20 § 153 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och 
äldrenämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2018-06-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-20 § 128 med tillhörande 
handlingar
Äldrenämndens beslut 2018-11-21 § 132 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-15 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-05-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-06-11 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmätige

 Motionen avslås.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen avslås.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 170 

Mötes- och resepolicy - revidering
Ks/2019:149   003 

Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att den nuvarande resepolicyn uppdateras i sin utform-
ning för att öka användarvänligheten. Av samma anledning föreslås också att 
den delas in i en mer övergripande del (policy) och en bilaga som innehåller en 
mer detaljerad vägledning. 

I sak innebär revideringen huvudsakligen ett ökat fokus på resfria och hållbara 
möten/konferenser/seminarier/utbildningar och att ersättningen vid användning 
av privat cykel i tjänsten höjs från 0,95 kr/km till 1,85 kr/km. Krav på använd-
ning av hjälm har även ersatts med en rekommendation, d.v.s. en anpassning 
till gällande lagstiftning. Arbetsgivaren är dock fortfarande skyldig att tillhan-
dahålla hjälm till de tjänstecyklar som erbjuds.

Stadskontoret föreslår att förslaget till ny Mötes- och resepolicy med tillhöran-
de bilaga antas och ersätter Resepolicy beslutad av kommunstyrelsen den 
27 februari 2013.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Mötes- och resepolicy 2019-05-17 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Förvaltnings förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-17 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Mötes- och resepolicy med tillhörande bilaga daterad 2019-05-17 antas 
och Resepolicy daterad 2013-02-27 upphävs.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-06-17 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Resepolicy daterad 2013-02-27 upphävs.
 Mötes- och resepolicy med tillhörande bilaga daterad 2019-05-17 antas 

med undantag av punkt 3 i prioritetsordningen som ges följande lydel-
se: 

3.1 Kommunägd bil eller egen bil

3.2 Externt inlånade bilar såsom hyrbilar eller bilar från bilpool
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Uppdrag ges till stadskontoret att ta fram förslag till tillägg till Jönkö-
ping Energi AB:s ägardirektiv om att utreda hur en vätgasmack skulle 
kunna etableras i Jönköpings kommun.

 Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av kommunens in-
köpsrutiner avseende bilar.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av de beredande kommunalråden beslutar kommunstyrelsen följan-
de:

 Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för 
ytterligare beredning. 

Beslutet expedieras till:
A 1
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 171 

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 
för år 2018
Ks/2019:237   042 

Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bok-
slut samt revisionsberättelse för år 2018. Stiftelsens revisorer tillstyrker att re-
sultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för Stiftelsen Grenna Museum
Revisionsberättelser för Stiftelsen Grenna Museum 2019-04-16
Protokoll från styrelsen för Grenna Hembygdsförening 2019-04-15
Stadskontorets yttrande 2019-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2019-05-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 
godkänns.

 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2018 
års verksamhet. 

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträ-
deslokalen. I hans ställe tjänstgör Bengt Regné (M).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 

godkänns.
 Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2018 

års verksamhet. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 172 

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2018
Ks/2019:269   046 

Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras. Revisions-
berättelsen avseende fonden har inkommit och kommunstyrelsen överlämnar 
revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2019-05-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-24 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfull-
mäktige för prövning av ansvarsfrihet.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfull-
mäktige för prövning av ansvarsfrihet.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 173 

Förslag till VIP för kommunstyrelsen 2020-2022
Ks/2019:270   101 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat ett underlag till VIP 2020-2022 för kommunstyrel-
sen inklusive stadskontoret. Av anvisningarna till budgetarbetet med VIP 2020-
2022 med budget 2020 framgår att kommunstyrelsen och övriga nämnder har 
att ta fram förslag till budget utifrån beslutade ekonomiska ramar för perioden. 
För kommunstyrelsens verksamhetsområde innebär förslaget behov av kost-
nadsreduceringar och/eller intäktsökningar uppgående till 10,1 mnkr under 
VIP-perioden.

Beslutsunderlag
Förslag till VIP 2020-2022 för kommunstyrelsen och stadskontoret 2019-06-03
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-03 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-03 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut

 Förslag till VIP 2020-2022 med budget för 2020 för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-06-05 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-06-10.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om förslag till VIP för kommunstyrelsen 
2020-2022. Under hösten kommer vi att lämna förslag till VIP för 2020-2022 
för samtliga nämnder.”

Jan-Ove Lipponen (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet till förmån för eget kom-
mande förslag efter höstens budgetberedning.” 

Kommunstyrelsens beslut
 Förslag till VIP 2020-2022 med budget för 2020 för kommunstyrelsen 

godkänns. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det antecknas att ledamöterna för V, KD, M, och SD inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen
VIP-akten
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 174 

Medborgarförslag om att klimatanpassa flygverksamheten på Axa-
mo för att stärka engagemanget i klimatomställningen
Ks/2019:132   533 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inkommet 2019-02-22 föreslår Hariz Dedic att 
Jönköpings kommun bör klimatanpassa flygverksamheten vid Axamo flygplats 
för att stärka engagemanget i klimatomställningen.

Kommunfullmäktige har 2019-02-28 § 24 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-02-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-05-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Beslutet expedieras till:
H Dedic
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 175 

Medborgarförslag om ökade möjligheter för hörselskadade att delta 
i kulturutbud
Ks/2019:152   890 

Sammanfattning
Laila Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Jönköpings kommun med-
verkar till en lösning som förbättrar möjligheterna för personer med hörselned-
sättning att tillgodogöra sig utbudet av teater och musik på kulturhuset Spira.

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 53 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-05-23 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Region Jönköpings 
län.

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget överlämnas för kännedom till Region Jönköpings 
län.

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Johansson
Region Jönköpings län
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 176 

Yttrande över Klimat- och energistrategi för Jönköpings län
Ks/2019:178   420 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att se-
nast den 24 juni 2019 yttra sig över upprättat förslag till Klimat- och energi-
strategi för Jönköpings län.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2019-03-22
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-05-15 § 52 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-16 § 200 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2019-05-14 § 84 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-03 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Jönköpings kommun tillstyrker föreslagen Klimat- och energistrategi 
för Jönköpings län med beaktande av de synpunkter som redovisas i 
stadskontorets tjänsteskrivelse. 

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

 Yttrande över förslag till Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 
lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt upp-
rättat förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande över förslag till Klimat- och energistrategi för Jönköpings län 
lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt upp-
rättat förslag. 

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mhn, Stbn, Tn
Administrations- och utvecklingschefen
Miljöstrategen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 177 

Yttrande över NCC Industry AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt 
och utökad täktverksamhet m.m. inom fastigheterna Västra Ubbarp 
1:3, 1:4 och 1:5, Jönköpings kommun
Ks/2019:239   436 

Sammanfattning
Mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har begärt Jönköpings kommuns 
yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 
täktverksamhet m.m. inom fastigheterna Västra Ubbarp 1:3, 1:4 och 1:5. 
Jönköpings kommun har sökt förlängd svarstid som har beviljats till den 
19 juni 2019.

Beslutsunderlag
Mark- och miljödomstolens remiss 2019-04-17 med tillhörande ansöknings-
handlingar
Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-05-15 § 53 med tillhörande tjäns-
teskrivelse.
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-06-13 § 256 med tillhörande tjänsteskri-
velse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Yttrande över NCC Industry AB:s ansökan lämnas till Mark-och miljö-
domstolen vid Växjö tingsrätt i enlighet med särskilt upprättat förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Protokollsanteckning
Jan-Ove Lipponen för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi Sverigedemokrater värnar vår natur, vårt jordbruk och vårt skogsbruk. Vi 
värdesätter även verksamheter som i övrigt gagnar vårt samhälle. Detta ärende 
berör rödlistade arter i en nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är ytterst svåra att 
kompensera eller flytta. Vi anser att verksamheter bör anpassas till att bevara 
nyckelbiotoper och inte förstöra dem.”

Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över NCC Industry AB:s ansökan lämnas till Mark- och miljö-

domstolen vid Växjö tingsrätt i enlighet med särskilt upprättat förslag. 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen, Mhn, Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 178 

Bildande av naturminne Kyrkogårdseken i Huskvarna, Jönköpings 
kommun
Ks/2019:268   430 

Sammanfattning
Huskvarna pastorat har framfört önskemål om att få en grov, spärrgrenig ek be-
lägen inom sin fastighet skyddad som naturminne. Syftet är att bevara eken för 
framtiden samt stärka den värdefulla livsmiljö som trädet utgör och att säker-
ställa eken som en uppskattad och rogivande plats.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av 
naturminne Kyrkogårdseken i Huskvarna med tillhörande föreskrifter och kart-
bilaga.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-16 § 201 med tillhörande handlingar 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Stadsbyggnadsnämndens förslag till bildande av naturminne Kyrko-
gårdseken i Huskvarna godkänns. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Stadsbyggnadsnämndens förslag till bildande av naturminne Kyrko-
gårdseken i Huskvarna godkänns. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 179 

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun     
kvartal 1, år 2019
Ks/2019:271   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat en rapport över bostadsbyggandet i 
Jönköping avseende kvartal 1 år 2019 tillsammans med redovisning över anta-
let lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-05-14 § 95 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2019 i Jönköpings kom-
mun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-18
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Peter Jutterström (M) beslutar kommunstyrelsen 
följande:

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2019 i Jönköpings kom-
mun anmäls för kännedom under punkten Meddelanden vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 2019-06-19. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 180 

Avslutning

Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett stort tack till kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare samt personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett 
gott och engagerat arbete samt för en god stämning. Ordföranden önskar samt-
liga en skön och avkopplande sommar.

Andre vice ordförande Andreas Sturesson (KD) tackar ordföranden och önskar 
henne en skön sommar.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-18

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 181 

Avtackning av ekonomichefen

Med anledning av att Leif Eriksson lämnar sin tjänst som ekonomichef i Jönkö-
pings kommun riktar ordförande Ann-Marie Nilsson (C), på kommunstyrelsens 
vägnar, ett stort och varmt tack till Leif Eriksson för hans förtjänstfulla ar-
betsinsatser för kommunen och önskar honom lycka till i sitt nya arbete vid 
Domstolsverket.

Leif Eriksson tackar ordföranden för de uppskattande orden. Vidare tackar Leif 
Eriksson för stimulerande arbetsuppgifter under alla år som ekonomichef i Jön-
köpings kommun.
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