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§ 154
Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Niclas Purfürst välkommen. Niclas Purfürst, som föreslagits som ny miljö- och
hälsoskyddsdirektör, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter informerar stadsdirektör Johan Fritz om kommunens arbete med
anledning av kriget i Ukraina.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde klockan 10:45.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

§ 155
Meddelanden
Ks/2022:50 006
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Cirkulär 22:14 ”2022 års ekonomiska vårproposition samt
vårändringsbudgeten för 2022”.
Cirkulär 22:15 ”Budgetförutsättningar för åren 2022-2025”.
Personalutskottets protokoll

2022-01-13 § 1-9
2022-02-10 § 10-22
2022-03-15 § 23-32
2022-04-12 § 33-39

Upphandlingsutskottets protokoll

2022-04-12 § 20-24

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2022:51 006
Anmäls:
Analys- och hållbarhetschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja:
• East African Organisation 10 000 kronor för projektet ”Eid fest”.
• Jönköpings islamiska förening 20 000 kr för projektet ”Eid festival – ett
firande för alla”.
• Socialförvaltningens äldrekonsulenter 50 000 kr för projektet ”Träffpunkt Råslätt”.
Kanslichefens beslut:
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra och
västra sida 2022-09-19 t.o.m. 2022-10-17 med anledning av Jönköping
Filmfestival 13-16 oktober.
Personalutskottets protokoll

2022-01-13 § 1-9
2022-02-10 § 10-22
2022-03-15 § 23-32
2022-04-12 § 33-39

Upphandlingsutskottets protokoll

2022-04-12 § 20-24

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Yttrande över promemoria om utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på
medium för automatiserad behandling
Ks/2022:151 000
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 17
maj yttra sig över ovan rubricerade promemoria.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets promemoria
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2022-03-21 § 30 med tillhörande tjänsteskrivelse
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 2022-04-19 § 65 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande lämnas till finansdepartementet enligt särskilt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande lämnas till finansdepartementet enligt särskilt upprättat
förslag.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Uan
In

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Yttrande över 10-årsutvärdering av Östra Vätterbranterna
Ks/2022:253 000
Sammanfattning
Jönköpings kommun har getts möjlighet att senast den 15 maj 2022 yttra sig
över den 10-årsutvärdering som Biosfärsområde Östra Vätterbranterna har tagit
fram. Utvärdering ska rapporteras till UNESCO. Stadskontoret anser att utvärderingen är väl genomförd och på ett bra sätt svarar på de frågor som ställs i utvärderingsmallen.
Beslutsunderlag
Remissversion, 10-årsutvärdering Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-25 överlämnas som kommunens yttrande till Biosfärföreningen Östra Vätterbranterna.

Beslutet expedieras till:
Biosfärsföreningen Östra Vätterbranterna
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan
Ks/2021:476 290
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 129 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en utredning avseende kommunala verksamhetslokaler
vilka ägs inom Jönköpings Rådhus AB. Uppdraget avsåg att analysera konsekvenser av en ägaröverföring av vissa verksamhetslokaler från bolag inom Jönköpings Rådhus AB till Jönköpings kommun. Uppdraget omfattade också att
analysera lämpligheten att införa en särskild förköpsrätt för tekniska nämnden
avseende fastigheter inom Jönköpings Rådhus AB som är aktuella för försäljning till extern part.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-05
Rapport: Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utredning avseende kommunala verksamhetslokaler vilka ägs inom Jönköpings Rådhus AB godkänns.
 Tekniska nämndens reglemente ändras i enlighet med bilaga 2 i rapporten Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan.
 Ägardirektiv till Jönköpings Rådhus AB ändras i enlighet med bilaga 3
i rapporten Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-04-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utredning avseende kommunala verksamhetslokaler vilka ägs inom Jönköpings Rådhus AB godkänns.
 Tekniska nämndens reglemente ändras i enlighet med bilaga 2 i rapporten Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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 Ägardirektiv till Jönköpings Rådhus AB ändras i enlighet med bilaga 3
i rapporten Kommunal inhyrning av verksamhetslokaler från allmännyttan.

Justerandes signatur
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§ 160
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2022:186 040
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Kommunalförbundet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Stadskontoret redogör i detta yttrande för ärendet och tillstyrker förbundsdirektionens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2021 med
revisionsberättelse 2022-02-28
Stadskontorets yttrande 2022-04-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Cecilia Hjorth Attefall (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes
ställe tjänstgör Carl Cunningham (KD).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län godkänns.
 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2021
Ks/2022:132 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns ”samförvaltade” donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2021. Dessutom biläggs uppföljning per 2021-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form av placeringar av 30,2 mnkr i fonder och aktier.
Jönköpings kommun har under 2021 samförvaltat 35 stiftelser. För de 8 stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning har bokslut upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen. För övriga har gjorts en enklare ekonomisk sammanställning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-01 med tre bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2021 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2021 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Årsredovisningar och sammanställningar 2021 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2022:133 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar och sammanställningar för de stiftelser som är registrerade hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsåret 2021 för
fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-01 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2021 fastställs.
 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sammanställningarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Årsredovisningar och sammanställningar för år 2021 fastställs.
 Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sammanställningarna.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun
Ks/2020:285 140
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram förslag till nytt landsbygdsprogram, att ersätta nuvarande Program för Jönköpings kommuns landsbygder från 2014 (reviderat
2017).
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-20
Förslag till Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-05-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Förslaget till program återremitteras till ansvarigt kommunalråd för omarbetning i enlighet med detta yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag.
Protokollsanteckning
Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande: ”Utöver de synpunkter som Moderaterna och Kristdemokraterna redovisat vill vi
också framhålla att det bör förtydligas att exploatering av jordbruksmark endast
får ske i syfte att utveckla lantbruket, i detta ingår möjlighet att uppföra generationsboenden.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bengt Regné från M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Urvalet av grundläggande bakgrundsfakta lämnar tydliga frågetecken och den
grundläggande bildsättning som dokumentet ger över landsbygden framstår i
många avseenden som gammaldags och utifrån stadens perspektiv. Bildsättningen får inte vara att landsbygden är ett område där man främst bor och har
rekreation, en slags sörgårdsidyll. För att våra förvaltningar ska kunna få förståelse för hur landsbygden och dess näringsliv fungerar krävs en uppdatering
och komplettering av dokumentet.
Jönköpings kommun har en synnerligen intensiv mjölkproduktion jämfört med
övriga Sverige, likaså är produktionen av virkestimmer och massaved en hörnpelare i landsbygdens ekonomi. Detta förhållande avgör i stor utsträckning
möjligheten för arbetstillfällen och boende på landsbygden och därmed förutsättningar för såväl kommunal som kommersiell service.
Dokumentet ägnar en helsida med tabell och karta över antalet fotbollsplaner
och större ridanläggningar men inte med ett ord nämns antalet mjölkföretag eller deras omsättning vilket som sägs ovan är av avgörande förutsättning för antalet arbetstillfällen och därmed grunden för utbudet av service. Antalet angivna bensinstationer är korrekt, noll antal i östra mosaikbygden, sett ur synvinkeln att du också ska kunna gå in i den bredvidliggande kiosken för att betala för bensinen. Detta är dock helt oväsentligt för merparten av befolkningen,
de är istället intresserade av om de kan tanka bilen och eventuellt gå in i en
bredvidliggande kiosk för att handla. Med denna definition är rätt antal två, inte
noll bensinstationer i östra mosaikbygden.
Ett antal gånger nämns skogsråvara för energiproduktion vara en möjlighet för
landsbygden att utvecklas och vara en del i energiomställningen till fossilfritt
samhälle. Faktum är att denna skogsråvara, GROT, redan utnyttjas sedan ett
par decennier. Den står därutöver för en närmast försumbar del av skogsintäkterna där timmer och massaved utgör över 90 procent. Dokumentets fokusering
på skogsråvara för energiproduktion som en framtida möjlighet för landsbygden, medan virkestimmer och massaved nämns ytterst sparsmakat, ger en skev
bild av landsbygdens ekonomi. I dokumentet kan läsas ”Det kan dock finnas
intressekonflikter mellan energiproduktion, rekreation och naturvård”. Det
korrekta är att den närmast allenarådande konflikten är mellan virkesproduktion, rekreation och naturvård.
Att bredbandstäckning av kommunens landsbygd så framgångsrikt under Alliansstyrets genomförts är glädjande men det kan vara bra att förtydliga varför de
olika näringarna på landet i många fall är helt beroende av snabbt bredband för
sin verksamhet.
Dokumentet innehåller ett antal bilder för att på olika sätt symbolisera landsbygden och hur det är att leva, bo och arbeta här. Den enda bilden på en gård är
ett flygfoto innehållande en produktionsanläggning för mjölk, uppskattningsvis
byggd 1940-60. Den är med stor sannolikhet inredd för uppbundna kor vilket
gör den omöjlig att certifieras för KRAV-produktion. Av storleken att döma är
den sedan decennier omöjligt att försörja sig på. En tjänsteman som med detta
landsbygdsprogram som grund besöker en idag normal mjölkgård kommer ha
svårt att förstå vad han ser. Bildsättningen av landsbygden och urvalet av bakgrundsfakta i dokumentet, såväl i skrift som i bild, återspeglar inte på ett rättvisande sätt dagens förhållanden. Det är i sig inget fel att landsbygden porträtteJusterandes signatur
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ras i ljusa färger, men dokumentet behöver i betydligt större utsträckning återspegla en realism om hur landsbygden med olika näringar fungerar idag och
imorgon för att det ska vara relevant”.
Omröstning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande förslaget om återremiss. Ordföranden ställer proposition om bifall till förslaget om återremiss respektive om
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen
beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Alf Gustafsson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Lena Sumedrea (C)
David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Andreas Sturesson (KD)
Mona Forsberg (S)
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Program för landsbygdsutveckling i Jönköpings kommun antas.
Det antecknas att KD-, M-och SD-grupperna ej deltar i beslutet att anta programmet.
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Reservationer
KD-, M-och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag om återremiss.
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§ 164
Tillfällig ramökning för underhåll av fastigheter
Ks/2022:257 049
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär en utökad ram för nämndens fastighetsverksamhet i
2022 års driftbudget med totalt 39 mnkr. Förslaget motiveras med att flera typer av kostnader utvecklats annorlunda jämfört med vad som budgeterats för
verksamheten. Om fastighetsverksamheten inte tillförs begärda medel blir konsekvensen att tekniska nämnden kraftigt behöver reducera fastighetsunderhållet
i syfte att bringa kostnader och intäkter i balans. En utökad ram med 39 mnkr
bedöms medföra att tekniska nämnden kan genomföra underhållsinsatser på
kommunens fastighetsbestånd enligt ursprunglig planering.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2022-04-13 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2022-04-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens fastighetsverksamhet beviljas en utökad ram med
totalt 39 mnkr i syfte att fastighetsunderhållet under 2022 ska kunna genomföras i enlighet med plan.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att räkna om kommunens internhyror
2022 i syfte att nämndens tillkommande kostnader till följd av utökad
ram täcks med motsvarande ökade intäkter från interna hyresavtal.
 Kommunstyrelsen tilldelas ett driftanslag uppgående till 39 mnkr och
ges i uppdrag att ombudgetera anslagna medel till berörda nämnder i
syfte att de kompenseras för ökade internhyror under verksamhetsåret
2022 till följd av förslaget.
 Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag uppgående till
1,9 mnkr i syfte att täcka tillkommande kostnader för ersättning till fristående förskolor, grundskolor och grundsärskolor till följd av förslaget.
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag
uppgående till 1,2 mnkr i syfte att täcka tillkommande kostnader för ersättning till fristående gymnasieskolor till följd av förslaget.
 I kommunens driftbudget för verksamhetsåret 2022 beaktas de utökade
anslagen i form av att kommunens resultat försämras med 42,1 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämndens fastighetsverksamhet beviljas en utökad ram med
totalt 39 mnkr i syfte att fastighetsunderhållet under 2022 ska kunna genomföras i enlighet med plan.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att räkna om kommunens internhyror
2022 i syfte att nämndens tillkommande kostnader till följd av utökad
ram täcks med motsvarande ökade intäkter från interna hyresavtal.
 Kommunstyrelsen tilldelas ett driftanslag uppgående till 39 mnkr och
ges i uppdrag att ombudgetera anslagna medel till berörda nämnder i
syfte att de kompenseras för ökade internhyror under verksamhetsåret
2022 till följd av förslaget.
 Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag uppgående till
1,9 mnkr i syfte att täcka tillkommande kostnader för ersättning till fristående förskolor, grundskolor och grundsärskolor till följd av förslaget.
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag
uppgående till 1,2 mnkr i syfte att täcka tillkommande kostnader för ersättning till fristående gymnasieskolor till följd av förslaget.
 I kommunens driftbudget för verksamhetsåret 2022 beaktas de utökade
anslagen i form av att kommunens resultat försämras med 42,1 mnkr.
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§ 165
Tillsättning av miljö- och hälsoskyddsdirektör
Ks/2022:263 023
Sammanfattning
Befattningen som miljö- och hälsoskyddsdirektör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit vakant. Efter rekryteringsförfarande föreslås att Niclas
Purfürst anställs som miljö- och hälsoskyddsdirektör med tillträde
2022-08-15.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Niclas Purfürst anställs som miljö- och hälsoskyddsdirektör på miljöoch hälsoskyddsförvaltningen med tillträde 2022-08-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Niclas Purfürst anställs som miljö- och hälsoskyddsdirektör på miljöoch hälsoskyddsförvaltningen med tillträde 2022-08-15.

Beslutet expedieras till:
N Purfürst
Stadsdirektören
Löneservice
Kommunikationsenheten
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§ 166
Kompletterande information med statistik över antalet resande för
tiden 2002-2012 till ansökan om förändring av den enskilda färjeleden Visingsöleden
Ks/2022:247 000
Sammanfattning
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket region syd, har med skrivelse 202204-01 efterfrågat kompletterande information om antalet resande på den enskilda färjeleden Gränna – Visingsö för att få en bild av den historiska utvecklingen av trafiken. Bakgrunden är Jönköpings kommuns begäran om statligt
huvudmannaskap för färjeleden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Väghållningsmyndigheten, Trafikverket region syd, 2022-04-01
Tekniska nämndens delegationsbeslut 2022-04-27 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Tekniska nämndens beslut 2022-04-27 med tillhörande handlingar
överlämnas till Väghållningsmyndigheten, Trafikverket region syd.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Tekniska nämndens beslut 2022-04-27 med tillhörande handlingar
överlämnas till Väghållningsmyndigheten, Trafikverket region syd.

Beslutet expedieras till:
Väghållningsmyndigheten
Tn
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§ 167
Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2022:163 000
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2021-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Förteckning över ej avgjorda ärende överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Förteckning över ej avgjorda ärende överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges
arbetsordning.
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§ 168
Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2022:164 000
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förteckning över obesvarade motioner inkomna senast 2021-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Motionsförteckningen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Motionsförteckningen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
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§ 169
Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige
Ks/2022:165 000
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2021-12-31. Av redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i
kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redvovisa.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i
kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redvovisa.
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§ 170
Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2022:166 000
Sammanfattning
Enligt 7 § Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Stadskontoret har upprättat redovisning
av medborgarförslag som avgjorts av nämnd.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Redovisning över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 7 § Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisning över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 7 § Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 171
Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2022:167 000
Sammanfattning
Enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
överlämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
överlämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 172
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2022:168 000
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar över ej avgjorda ärenden som avser
uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
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§ 173
Redovisning av inkomna Jönköpingsförslag
Ks/2022:230 000
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förteckning över inkomna Jönköpingsförslag till
och med 2022-03-31 som ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets upprättade redovisning överlämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns
nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets upprättade redovisning överlämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns
nämnder.
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§ 174
Redovisning av Jönköpingsförslag som ej uppnått tillräckligt många
röster
Ks/2022:231 000
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förteckning över Jönköpingsförslag inkomna till
och med 2022-03-31 och som ej uppnått tillräckligt många röster.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets redovisning överlämnas till kommunfullmäktige enligt
7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets redovisning överlämnas till kommunfullmäktige enligt
7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 175
Medborgarförslag om vegetarisk mat vid kommunens offentliga evenemang och tillställningar
Ks/2021:539 000
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-11-15 föreslår Andreas Svahn att Jönköpings
kommun ska servera endast vegetarisk kost och växtbaserad dryck vid sina offentliga evenemang och tillställningar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-11-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2022-04-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Protokollsanteckning
Mats Weidman (MP), med instämmande av Thordis Samuelsson (V) från och
med andra stycket, låter till protokollet anteckna följande: ”Miljöpartiet de
gröna har sedan start verkat för att öka andelen vegetarisk mat som serveras i
kommunala och regionala kök.
Det är viktigt att konsumtionen av kött reduceras av flera skäl. Dels av klimatskäl, men också av hälsoskäl. Det är också ett faktum att produktionen av
kött kräver tio gånger så mycket mark som vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. Vi ser att kommunen ställer allt högre krav i detta
avseende och går i riktning för ökad andel vegetarisk mat.”
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
A Svahn
Diariet
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§ 176
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2022:221 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
verksamhetsåret 2021 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som medlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet
för förbundets styrelse. Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Stadskontoret tillstyrker att
årsredovisningen för 2021 godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden med revisionsberättelse 2022-03-23
Stadskontorets yttrande 2022-04-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-04-21 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2022-05-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontoret ges i uppdrag att inleda en dialog med samordningsförbundet och dess huvudmän i enlighet med vad som framkommer i detta
yttrande.
Förslag till kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Joakim Dahlström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Persson (S) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) tilläggsförslag.
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Omröstning
Kommunstyrelsen beslutar först att godkänna kommunalrådet Andreas Perssons (S) förslag.
Därefter ställer ordförande proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag avseende uppdrag till stadskontoret och finner att tilläggsförslaget avslås.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Alf Gustafsson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Lena Sumedrea (C)
David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Andreas Sturesson (KD)
Mona Forsberg (S)
Summa

X
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 beslutat att avslå
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
godkänns.
 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
Reservationer
KD-, M och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsförslag.
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§ 177
Översyn av hyressättningen av bostäder inom kommunens särskilda
boende för äldre
Ks/2020:502 731
Sammanfattning
Äldrenämnden har inkommit med två olika ärenden som båda rör särskilda boenden för äldre. Det ena ärendet rör ytnyckeltal för särskilda boenden och det
andra ärendet, som här föreligger, rör hyressättning av särskilda boenden, inklusive hyressättning av lägenheter i nyproducerade boenden. Stadskontoret
har berett båda ärendena i samma tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Äldrenämnden 2021-10-13 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämnden 2021-10-20 § 165 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2022-03-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Äldrenämndens redovisning avseende uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser utifrån ramlokalprogram för särskilda boenden för äldre godkänns.
 Äldrenämndens förslag till reviderade ytnyckeltal avseende nyproducerade särskilda boenden för äldre godkänns. Reviderade nyckeltal uppgår till 100 m2 bruksarea/bostad för boenden som saknar tillagningskök
och 107 m2 bruksarea/bostad för särskilda boenden med tillagningskök.
 Äldrenämndens redovisning avseende översyn av hyressättning av särskilda boenden för äldre godkänns.
 Kommunens fortsatta ekonomiska planering av nyproduktion av särskilda boende för äldre sker med utgångspunkt i att bostadshyror sätts
utifrån den modell som utarbetats av äldrenämnden i samverkan med
tekniska nämnden. Hyrorna fastställs efter att de förhandlats i enlighet
med tecknad förhandlingsordning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-04-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Äldrenämndens redovisning avseende översyn av hyressättning av särskilda boenden för äldre godkänns.
 Kommunens fortsatta ekonomiska planering av nyproduktion av särskilda boende för äldre sker med utgångspunkt i att bostadshyror sätts
utifrån den modell som utarbetats av äldrenämnden i samverkan med
tekniska nämnden. Hyrorna fastställs efter att de förhandlats i enlighet
med tecknad förhandlingsordning.
Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Äldrenämndens redovisning avseende översyn av hyressättning av särskilda boenden för äldre godkänns.
 Kommunens fortsatta ekonomiska planering av nyproduktion av särskilda boende för äldre sker med utgångspunkt i att bostadshyror sätts
utifrån den modell som utarbetats av äldrenämnden i samverkan med
tekniska nämnden. Hyrorna fastställs efter att de förhandlats i enlighet
med tecknad förhandlingsordning.
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§ 178
Förslag till volymskisser tillhörande ramlokalprogram för nybyggnation av särskilda boenden för äldre
Ks/2021:466 731
Sammanfattning
Äldrenämnden har inkommit med två olika ärenden som båda rör särskilda boenden för äldre. Det ena ärendet rör ytnyckeltal för särskilda boenden och det
andra ärendet rör hyressättning av särskilda boenden, inklusive hyressättning
av lägenheter i nyproducerade boenden. Föreliggande ärende innehåller en redovisning från äldrenämnden avseende volymskisser utifrån ramlokalprogram
för särskilda boenden för äldre med förslag till reviderade ytnyckeltal. Stadskontoret har berett båda ärendena i samma tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Äldrenämnden 2021-09-15 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2022-03-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Äldrenämndens redovisning avseende uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser utifrån ramlokalprogram för särskilda boenden för äldre godkänns.
 Äldrenämndens förslag till reviderade ytnyckeltal avseende nyproducerade särskilda boenden för äldre godkänns. Reviderade nyckeltal uppgår till 100 m2 bruksarea/bostad för boenden som saknar tillagningskök
och 107 m2 bruksarea/bostad för särskilda boenden med tillagningskök.
 Äldrenämndens redovisning avseende översyn av hyressättning av särskilda boenden för äldre godkänns.
 Kommunens fortsatta ekonomiska planering av nyproduktion av särskilda boende för äldre sker med utgångspunkt i att bostadshyror sätts
utifrån den modell som utarbetats av äldrenämnden i samverkan med
tekniska nämnden. Hyrorna fastställs efter att de förhandlats i enlighet
med tecknad förhandlingsordning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2022-04-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Äldrenämndens redovisning avseende uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser utifrån ramlokalprogram för särskilda boenden för äldre godkänns.
 Äldrenämndens förslag till reviderade ytnyckeltal avseende nyproducerade särskilda boenden för äldre godkänns. Reviderade nyckeltal uppJusterandes signatur
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går till 100 m2 bruksarea/bostad för boenden som saknar tillagningskök
och 107 m2 bruksarea/bostad för särskilda boenden med tillagningskök.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Äldrenämndens redovisning avseende uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta fram volymskisser utifrån ramlokalprogram för särskilda boenden för äldre godkänns.
 Äldrenämndens förslag till reviderade ytnyckeltal avseende nyproducerade särskilda boenden för äldre godkänns. Reviderade nyckeltal uppgår till 100 m2 bruksarea/bostad för boenden som saknar tillagningskök
och 107 m2 bruksarea/bostad för särskilda boenden med tillagningskök.
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§ 179
Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Taberg nr 2 i Jönköpings kommun i Jönköpings län
Ks/2022:262 000
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Bergsstaten beretts tillfälle att senast den 13 maj
2022 yttra sig över Allroc Trading AB:s ansökan om undersökningstillstånd
enligt minerallagen (1991:45) för området Taberg nr 2 i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Bergsstatens remiss 2022-04-08
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2022-05-04
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2022-05-09
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut 2022-05-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedansyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande överlämnas till Bergsstaten enligt kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande överlämnas till Bergsstaten enligt kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Bergsstaten
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§ 180
Medborgarförslag om lyktstolpar på gångvägarna mellan Övre
Kvarngatan, Sannelundsgatan och Dalviksringen
Ks/2021:527 312
Sammanfattning
Vera Ahlstrand har 2021-11-08 inkommit med ett medborgarförslag om gatubelysning på de gång- och cykelvägar som sträcker sig mellan
Övre Kvarngatan, Sannelundsgatan samt Dalviksringen på Dalvik.
Kommunfullmäktige har 2021-11-11 § 209 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-11-08
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-10 § 65 med tillh. tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2022-03-09 § 39 med tillh. tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-04-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget bifalls.
Beslutet expedieras till:
V Ahlstrand
Stbn
Tn
Diariet
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§ 181
Medborgarförslag om att uppvakta väghållare med krav om högre
säkerhet utmed sträckningen av E4 i höjd med Vista Kulle
Ks/2021:426 500
Sammanfattning
Per- Olof Dahlin har 2021-09-09 inkommit med ett medborgaförslag om att
uppvakta Trafikverket med krav om högre säkerhet utmed sträckningen av E4 i
höjd med Vista kulle. Förslagsställaren hänvisar till en större lastbilsolycka
som skedde på sträckan sommaren 2021 och framhåller vikten av att skydda
Vättern och vårt dricksvatten från framtida olyckor.
Kommunfullmäktige har 2021-10-07 § 183 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-09-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2022-04-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-05-10
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Beslutet expedieras till:
P-O Dahlin
Diariet
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