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§ 259

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
ekonomichef Leif Eriksson om ärende 9. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti
chefsjurist Ulrika Rosander och verksamhetschef Ulf Persson om gemensamt
avfallsbolag med Habo och Mullsjö kommuner
chefsjurist Ulrika Rosander och stadsjurist Mathias Falk Westergaard-Nielsen
om ärende 7. Upphandling av flyglinje avseende flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och centraleuropeisk flygplats.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.45.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från överläggning 2016-09-13 och 2016-09-15 angående
den politiska majoritetens förslag till verksamhets- och investeringsplan 20172019.
Minnesanteckningar från överläggningar mellan den politiska majoritetens
budgetberedning och representanter för nämnderna 2016-09-02 och 2016-0906.
Minnesanteckningar från överläggning 2016-09-06 angående den politiska
oppositionens förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2016-08-29 § 66-69

Personalutskottet

2016-08-17 § 51-61
2016-08-24 § 62

Välfärdsutskottets protokoll

2016-08-31 § 23-26

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 261

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-29 § 66-69
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU
2016:48)
Ks/2016:310 010
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 6 oktober yttra sig över
Indelningskommitténs delbetänkande ”Regional indelning – tre nya län” (SOU
2016:48).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2016-06-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-23 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-08-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till yttrande över delbetänkande ”Regional indelning – tre nya län” (SOU 2016:48) antas som Jönköpings kommuns
yttrande över delbetänkandet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-09-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över delbetänkandet ”Regional indelning – tre nya län” (SOU
2016:48) lämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna förespråkar samarbete framför sammanslagning. Med
samarbete kan man uppnå de fördelar som man kan uppnå med en sammanslagning, men ändå bibehålla ett decentraliserat inflytande. Samarbete medger
även en ökad flexibilitet och en ökad möjlighet att anpassa lösningar till den
aktuella sakfrågan.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Yttrande över delbetänkandet ”Regional indelning – tre nya län” (SOU
2016:48) lämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) upprättade förslag.
Det antecknas att M-gruppen inte deltar i beslutet.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Upphandling av flyglinje avseende flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och centraleuropeisk flygplats
Ks/2016:352 050
Sammanfattning
Sedan mars 2015 trafikeras sträckan Jönköping-Frankfurt av operatören British
Midlands Regional (BMI). Flyglinjen innebär ett mellanstopp i Jönköping på
den linje som börjar i Karlstad och går till Frankfurt. Flyglinjen har sedan starten varit beroende av olika former av ekonomiskt stöd, då den inte visat sig
ekonomiskt bärkraftig för operatören trots en god beläggning och ständigt
ökande antal resenärer.
Om Jönköping Airport även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en flyglinje till
centraleuropeisk flygplats krävs att ett flerårigt avtal tecknas med en operatör
där ersättning utgår för upprätthållande av en sådan flyglinje. Jönköping Airport AB (JAAB) har nu inkommit med en anhållan till Jönköpings Rådhus AB
om att genomföra en gemensam upphandling tillsammans med Karlstad gällande regelbunden flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och en centraleuropeisk flygplats (s.k. hubb).
Jönköpings Rådhus AB har beslutat att tillställa kommunfullmäktige frågan om
att upphandla flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och en centraleuropeisk
flygplats, då frågan anses vara av principiell betydelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-15
Protokoll Jönköpings Rådhus AB 2016-08-29 § 62
Protokoll Jönköping Airport AB 2016-06-20 § 127
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköping Airport AB:s anhållan om att genomföra upphandling av
flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och en centraleuropeisk flygplats
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar avslag på ärendet.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande tilläggsyrkande:
− Jönköping Airport AB ska informera kommunstyrelsen om utfallet av
upphandlingen. Det ska framgå kostnader, en uppskattning av nyttan
och om tillvägagångssättet gav förväntat resultat.”
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD)
tilläggyrkande.
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Vänsterpartiet anser inte att det är en uppgift för Jönköpings kommun att driva
och/eller subventionera vare sig flygplats eller flygtrafik.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Ordföranden ställer härefter proposition om bifall till respektive avslag på Staffan Eklöfs (SD) tilläggyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå
tillägget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tillägget.
Nej-röst för bifall till tillägget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L)
Mona Forsberg (S)
Magnus Rydh (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
11
1
3
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 1 nej-röst varjämte 3 ledamöter avstått från att rösta beslutat avslå Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköping Airport AB:s anhållan om att genomföra upphandling av
flygtrafik mellan Karlstad/Jönköping och en centraleuropeisk flygplats
godkänns.
Det antecknas att KD-gruppen avstår från att delta i beslutet.
Reservationer
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet.
Staffan Eklöf (SD) reseverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 264

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till att förbättra
rutinerna kring tillämpningen av konverteringsregeln i LAS
Ks/2015:263 026
Sammanfattning
I samband med behandling av motionen ”Avskaffa osäkra och otrygga anställningsformer i Jönköpings kommun” beslutade kommunfullmäktige vid sitt
sammanträde 2015-04-29 § 120 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna till att förbättra rutinerna kring tillämpningen av konverteringsregeln i lagen om anställningsskydd (LAS).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29 § 120
Kommunalrådsyttrande opposition 2015-04-13
Stadskontorets yttrande 2016-08-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− För närvarande föreligger inget behov av att ändra nuvarande rutiner
gällande konvertering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-09-21 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
− För närvarande föreligger inget behov av att ändra nuvarande rutiner
gällande konvertering.

Beslutet expedieras till:
Personalchefen

Justerandes sign
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§ 265

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2016
Ks/2016:356 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport augusti 2016 som är den tredje fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Resultatet enligt
prognosen uppgår till 243 mnkr och är därmed 163 mnkr bättre än budgeterat.
Resultatet har påverkats positivt av jämförelsestörande poster i form av realisationsvinster samt realiserad värdeökning av tomtförsäljning på 80 mnkr. Räknas dessa poster bort så beräknas resultatet av ordinarie verksamhet uppgå till
ca 157 mnkr.
Resultatet av den ordinarie verksamheten motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Det innebär att kommunens finansiella mål om en resultatnivå på lägst 1,5 procent uppnås. Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås. I övrigt innehåller Månadsrapport april uppföljning av områden
och förutsättningar som bedöms viktiga för Jönköpings kommuns utveckling,
uppdrag samt en verksamhetsuppföljning per nämnd.
Beslutsunderlag
Månadsrapport augusti för 2016, daterad 2016-09-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 206-09-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunstyrelsen
− Fördjupad månadsrapport för uppföljning av verksamhet och ekonomi
t.o.m. augusti 2016 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
− Fördjupad månadsrapport för uppföljning av verksamhet och ekonomi
t.o.m. augusti 2016 godkänns.
Beslutet expedieras till: Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 266

Yttrande över förslag till finansiering av nationell stödfunktion till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Ks/2016:306 700
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion
på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Styrelsen för SKL har även beslutat att under 2017-2018 utreda vidare
och förankra i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell
stödfunktion. SKL önskar svar senast den 30 september 2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting 2016-06-20 med tillhörande
bilagor
Socialnämndens beslut 2016-08-23 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-08-24 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelas att Jönköpings
kommun avser att bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst enligt vad som framgår av bilaga 2 till skrivelse från SKL.
− Finansiering sker enligt socialnämndens och äldrenämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
− Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelas att Jönköpings
kommun avser att bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst enligt vad som framgår av bilaga 2 till skrivelse från SKL.
− Finansiering sker enligt socialnämndens och äldrenämndens förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Sveriges Kommuner och Landsting, Sn, Än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Yttrande över komplettering av Boverkets rapport 2014:38
"Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m."
Ks/2016:309 274
Sammanfattning
I maj 2015 skickade Socialdepartementet ut rubricerad rapport på remiss. I
rapporten föreslås bl.a. att bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person
som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Mot bakgrund av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör dock vissa förslag i rapporten ändras för
att lagen om bostadsanpassningsbidrag ska följa konventionens artiklar samt
bidra till uppfyllandet av de funktionshinderpolitiska målen om personer med
funktionsnedsättningars möjlighet till full delaktighet i samhället. Det är mot
denna bakgrund som en kompletterande promemoria skickats ut på remiss.
Svar på remissen ska lämnas senast den 4 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2016-07-04
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-18 § 317 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2016-08-23 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-08-24 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över komplettering av Boverkets rapport 2014:38 "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m."
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över komplettering av Boverkets rapport 2014:38 "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m."
överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Stbn
Än
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Skrivelse om cykelväg Gränna-Tranås
Ks/2016:233 312
Sammanfattning
Kommundelsrådet i Gränna-Visingsö skriver till Jönköpings kommun, Regionstyrelsen i Jönköpings län samt Trafikverket med önskemål om att göra en förstudie om en cykelväg mellan Gränna och Tranås.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommundelsråd Gränna-Visingsö, inkommen 2016-04-29
Yttrande från Trafikverket 2016-05-18
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-18 § 321 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-09-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Förutsatt att cykelväg med sträckning Gränna-Tranås prioriteras i den
regionala transportplanen är Jönköpings kommun positiv till att överväga möjligheterna att medverka i och medfinansiera en förstudie på de
delar av sträckan som berör kommunen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-09-28
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag med viss ändring innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta
enligt följande:
− Förutsatt att cykelväg med sträckning Gränna-Tranås prioriteras i den
regionala transportplanen är Jönköpings kommun positiv till att medverka i och medfinansiera en förstudie på de delar av sträckan som berör kommunen.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar avslag på Margareta Sylvans (MP)
yrkande.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Förutsatt att cykelväg med sträckning Gränna-Tranås prioriteras i den
regionala transportplanen är Jönköpings kommun positiv till att överväga möjligheterna att medverka i och medfinansiera en förstudie på de
delar av sträckan som berör kommunen.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kdr Gränna-Visingsö
Trafikverket
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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