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§ 284

Meddelanden
Anmäls:
Skolinspektionens beslut 2016-09-26 att avslå ansökan från Skandinaviska Trä
och Möbelakademin om godkännande som huvudman för riksrekryterande
utbildning av en fristående gymnasieskola i Nässjö kommun.
Skolinspektionens beslut 2016-09-26 att avslå ansökan från Skandinaviska Trä
och Möbelakademin om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Nässjö kommun.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2016-09-13 § 30-44.
Följande handlingar biläggs:
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilssons (C) skrivelse 2016-09-21
till regeringen om lagändring som innebär att Vättern kan förklaras som riksintresse för dricksvattenförsörjning.
Tekniska utskottets protokoll

2016-08-17 § 33-38

Personalutskottet

2016-09-14 § 63-73

Kommundelrådens protokoll:
Bankeryd

2016-05-30 § 106-115
2016-08-29 § 113-128
2016-09-14 § 34-45

Lekeryd

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden hälsar Therése Olofsson välkommen som ny kommunsekreterare.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 285

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om:
avskrivning av osäkra fordringar
ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd inte själv får besluta
härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Rådhuset 2017-01-05/07 med anledning av Hallbybollen och handbollskamp mellan Sverige och Norge
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2016-10-24/29 med anledning av KFUM:s basar
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida
2016-12-26 till och med 2017-01-08 med anledning av Hallbybollen och handbollslandskamp.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 286

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2017-2019
med budget för 2017
Ks/2016:373 041
Sammanfattning
Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C) och
Anna Mårtensson (L) överlämnar med skrivelse 2016-09-30 förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 med budget för 2017. I förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning samt förslag till förändring av taxor för
vatten- och avlopp, avfallsverksamheten och taxor inom äldrenämndens verksamhetsområde. Den kommunala skattesatsen för 2017 föreslås vara oförändrad vilket innebär en skattenivå om 21,34 procent av skatteunderlaget.
Förhandlingar enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2016-10-12
angående förslaget.
Ilan De Basso (S), Mona Forsberg (S), Mats Weidman (MP) och Jerry Hansson
(V) överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 med
budget för 2017 daterat 2016-10-14, reviderat 2016-10-17.
Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och inversteringsplan 2017-2019 med budget för 2017, undertecknat av Kristian Aronsson (SD)
och Staffan Eklöf (SD), daterat 2016-10-16.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Carin Berggrens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Marie Nilssons
(C) och Anna Mårtenssons (L) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 med budget för 2017 daterat 2016-09-30 bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Ilan De Bassos (S), Mona Forsbergs (S), Mats Weidmans (MP) och
Jerry Hanssons (V) förslag till verksamhets- och investeringsplan
2017-2019 med budget för 2017 daterat 2016-10-14, reviderat
2016-10-17, bifalls.
KOMMUNSYTELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Det antecknas att Sverigedemokraternas förslag har kompletterats med förslag
till beslut samt mål och riktlinjer för verksamheten och finansiella mål.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C), Carin Berggren (M) och Andreas
Sturesson (KD) samt Anna Mårtensson (L) yrkar bifall till kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
BEHANDLING AV KOMMUNSTYRELSENS DRIFTBUDGET OCH
INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande den del av ärendet som avser
kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget för 2017. Ordföranden
konstaterar att det finns tre förslag till beslut i denna del.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag samt Staffan Eklöfs (SD)
yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
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)
Anna Mårtensson (L)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x
x
x
x

Nej

Avstår

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
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså för egen del beslutat följande:
 Driftbudget 2017 och investeringsbudget för 2017 för kommunstyrelsens verksamheter fastställs enligt stadkonstorets förslag, reviderat av
alliansens budgetberedning.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta Sverigedemokraternas förslag som motförslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
BEHANDLING AV VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN
Härefter upptas förslag till verksamhets- och investeringsplan till beslut. Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag samt Staffan Eklöfs (SD)
yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
7
1
Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Carin Berggrens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Marie Nilssons
(C) och Anna Mårtenssons (FP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019 med budget för 2017 daterat 2016-09-30 bifalls.
Reservationer
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta Sverigedemokraternas förslag som motförslag.
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 287

Medborgarförslag om bytespool för arbetspendlare
Ks/2016:235 020
Sammanfattning
Erland Skagerö föreslår i ett medborgarförslag att en bytespool som syftar till
möjligheter att byta arbetsplats för att minska antalet arbetsresor i kommunen
och därigenom minska biltrafiken.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-26 § 130 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2016-04-25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-07-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Medborgarförslaget avstyrks.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-10-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
E Skagerö
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 288

Yttrande över delbetänkandet "Miljömålsberedningen en klimatoch luftvårdsstrategi för Sverige" (SOU 2016:47)
Ks/2016:298 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges möjlighet att senast 2016-10-20 lämna yttrande över
Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU 2016:47).
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-06-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-07 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Miljö- och energidepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-07 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi hade hellre sett ett förslag som mindre fokuserar på signalpolitik och mer
på möjliggörande genom stöd till teknikutveckling. I synnerhet som regeringen
i EU-förhandlingar inte ansträngt sig för att få effekt av signalpolitiken.”
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande
till Miljö- och energidepartementet.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet, Miljöstrategen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 289

Yttrande över departementspromemorian "Miljöbedömningar" (Ds
2016:25)
Ks/2016:316 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun ges möjlighet att lämna ett yttrande över departementspromemorian Miljöbedömningar. I promemorian föreslås bland annat ett nytt
6 kapitel i miljöbalken, en ny miljöbedömningsförordning och följdändringar i
sektorslagstiftning. Det övergripande syftet med förslaget är att dels tillgodose
de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden, dels
effektivisera miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar för såväl planer
och program som verksamheter och åtgärder. Jönköpings kommun har beviljats
anstånd att lämna yttrande till departementet senast den 20 oktober 2016.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2016-07-08
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-09-15 § 83 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-22 § 375 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2016-10-11 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-10-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) lämnas
till Miljö- och energidepartementet enligt Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) lämnas
till Miljö- och energidepartementet enligt Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Miljö- och energidepartementet,Mhn, Stbn,Tn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 290

Yttrande över ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för stabiliserande åtgärder och en flytande park i Munksjön inom fastigheten
Lappen 17, Jönköpings kommun
Ks/2016:260 340
Sammanfattning
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Tolust Holding ETT AB
ansökt om tillstånd för stabiliserande åtgärder i Munksjöns strandlinje genom
utläggning av krossmaterial och anläggande av tryckbank på Munksjöns botten
med sand och krossmaterial. Jönköpings kommun yttrade sig över ansökan i
skrivelse daterad 2016-06-08. Sökanden har kommenterat kommunens yttrande. Kommunen har nu i sin tur möjlighet att senast 2016-10-19 yttra sig
över sökandens kommentarer.
Beslutsunderlag
Växjö tingsrätts underrättelse 2016-09-28 med tillhörande yttrande från Tolust
Holding ETT AB
Skrivelse från miljö- och hälsoskyddskontoret, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret 2016-10-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Miljö- och hälsoskyddskontorets, tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets upprättade skrivelse daterad 2016-10-07 överlämnas till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen som Jönköpings kommuns
yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
 Miljö- och hälsoskyddskontorets, tekniska kontorets och stadsbyggnadskontorets upprättade skrivelse daterad 2016-10-07 överlämnas till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen som Jönköpings kommuns
yttrande.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen,
Mhk, Sbk, Tk
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 291

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun
kvartal 1-2 år 2016
Ks/2016:365 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har överlämnat en rapport över bostadsbyggandet i Jönköping avseende kvartal 1-2 år 2016 tillsammans med redovisning över antalet
lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-09-13 § 190 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-10-19
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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