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§ 142 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Bengt Fridell 
och Annika Heim från Arbetsmiljöverket om arbetsgivaransvaret, arbetsmiljö-
lagstiftningen och vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Härefter presenterar sig Stefan Österström som föreslagits som ny socialdirek-
tör.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna ajourneras sammanträdet 
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
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§ 143 

Meddelanden

Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning 
2019-05-07 och 2019-05-09.

Följande handling biläggs:
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-04-12 § 19-25.

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 144 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 
stadskontoret under 2019.

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja:
 IK Tord 50 000 kronor för projektet ”Ungdomskommitté”
 Jönköpings muslimska församling 20 000 kronor för projektet 

”Eid festivalen”

Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2019-09-04 t.o.m. 2019-09-07 med
anledning av EM i studentrodd i Munksjön

att bevilja flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen 2019-08-19 t.o.m. 
2019-08-24 med anledning av Prideparaden

att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2019-08-24 med anledning av
Jönköping Marathon.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 145 

Yttrande över betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialogba-
serad styrning av högskolan" (SOU 2019:6)
Ks/2019:155   614 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått Styr- och resursutredningens slutbetänkande En 
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan för yttrande. 
Utredningens syfte är att göra en samlad översyn av lärosätenas styrning, inklu-
sive resurstilldelning. Styrningen ska bland annat stödja målet att Sverige ska 
vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande 
kunskapsnation. 

Stadskontoret efterlyser i sitt övervägande att det görs en mer ingående analys 
kring universitets och högskolors allmänbildande uppdrag och samverkan med 
övriga samhället. Stadskontoret ställer sig även tveksam till föreslagen modell 
för tilldelning av medel till lärosäten, som stadskontoret menar riskerar att låsa 
fast en gammal fördelning mellan lärosäten.

Beslutsunderlag
Betänkandet, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av hög-
skolan (SOU 2019:6) 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-13 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Kommunens yttrande upprättas i enlighet med övervägandet i stadskon-
torets tjänsteskrivelse 2019-05-13.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag 
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens be-
slut:

 Yttrande över betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbase-
rad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) lämnas till Utbildningsdepar-
tementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande över betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbase-
rad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) lämnas till Utbildningsdepar-
tementet i enlighet med särskilt upprättat förslag. 

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Utredningschefen
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§ 146 

Motion om ny styrning av välfärd och förvaltning i Jönköpings kom-
mun
Ks/2015:308   000 

Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Ilan De Basso (S), för den socialdemokratiska full-
mäktigegruppen, anför i motion inkommen 2015-06-16 att kommunens verk-
samheter ska präglas av ett starkt folkligt engagemang och inflytande i såväl 
det politiska styret som i förvaltning och vardaglig verksamhet. Mot denna 
bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar följande:

 Att nya styr- och organisationsmodeller utarbetas för skola, omsorg och 
socialtjänst i Jönköpings kommun i enlighet med vad som anges i motio-
nen.

 Att de nya styr- och organisationsmodellerna utarbetas tillsammans med 
de fackliga organisationerna.

 Att styrprinciperna ska präglas av förtroende för de anställdas kompe-
tens, delaktighet och yrkesfrihet och där medborgarnas behov står i cent-
rum.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 170 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämn-
den, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt äldre-
nämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-06-16
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-12 § 115 med till-
hörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-13 § 121 med tillhörande 
handlingar
Socialnämndens beslut 2015-10-20 § 224 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-10-22 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-05-22 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras vara besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-29 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
B-M Glaad
Bun
Sn
Uan
Än
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§ 147 

Insatser för att minska och motverka segregation
Ks/2019:176   132 

Sammanfattning
Jönköpings kommun är en av 32 kommuner som har fått del av regeringens 
riktade anslag med syfte att göra insatser som minskar och motverkar segre-
gation. För 2018 har Jönköpings kommun erhållit 12 827 000 kr, vilket har 
handlagts av Tillväxtverket. Förslag till insatser har beretts av en förvaltningsö-
vergripande arbetsgrupp.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-23 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Stadskontorets förslag till fördelning av medel från DELMOS godkänns.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut

 Stadskontorets förslag till fördelning av medel från DELMOS godkänns.

Beslutet expedieras till:
Administrations- och utvecklingschefen
Integrationsstrategen

11



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 148 

Avtal avseende kommunal och regional medfinansiering av järnvä-
gen Jönköping - Vaggeryd - Värnamo/Nässjö
Ks/2019:256   532 

Sammanfattning
Inför Trafikverkets förslag till nationell plan träffade Region Jönköpings län 
och Trafikverket en överenskommelse om medfinansiering avseende järnvägen 
Jönköping – Vaggeryd – Värnamo/Nässjö med berörda kommuner och Region 
Jönköpings län. Region Jönköpings län garanterade hela den regionala medfi-
nansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning att investeringen 
fanns med i den nationella planen. Investeringen finns nu med i den fastställda 
planen med finansiering för perioden 2024-2029.

Därefter har parterna kommit överens om hur medfinansieringen, som omfattar 
200 mnkr, ska fördelas. Region Jönköpings län bidrar med 100 miljoner kro-
nor, Jönköpings kommun med 49,7 miljoner kronor, Vaggeryds kommun med 
23 miljoner kronor och Värnamo kommun med 27,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-20
Avtal avseende medfinansiering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-20 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Avtal om medfinansiering av järnvägen Jönköping – Vaggeryd – 
Värnamo/Nässjö godkänns.

 Medfinansieringsbeloppet, om 49,7 miljoner kronor inarbetas i 
Jönköpings kommuns Verksamhets- och investeringsplan för aktuell 
period.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Avtal om medfinansiering av järnvägen Jönköping – Vaggeryd – 
Värnamo/Nässjö godkänns.

 Medfinansieringsbeloppet, om 49,7 miljoner kronor inarbetas i 
Jönköpings kommuns Verksamhets- och investeringsplan för aktuell 
period.
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§ 149 

Avveckling av kommunens medfinansiering av 75+ kortet
Ks/2019:222   049 

Sammanfattning
Stadskontoret föreslår i denna tjänsteskrivelse att kommunens medfinansiering 
av Länstrafikens periodkort 75+ avvecklas. Bakgrunden till förslaget är att 
Länstrafiken från och med slutet av mars 2019 har infört ett nytt periodkort be-
nämnt Seniorkortet. Seniorkortet gäller för resenärer som är 70 år och äldre och 
det berättigar till fritt resande under 30 kalenderdagar i följd inom hela Jönkö-
pings län. Priset på Seniorkortet uppgår till 200 kr. Stadskontoret bedömer efter 
samråd med Länstrafiken att periodkortet 75+ blir överflödigt och därmed kan 
avvecklas. Under 2018 uppgick kostnaden för kommunens medfinansiering till 
cirka 1,2 mnkr på helårsbasis. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-09 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Jönköpings kommuns medfinansiering av periodkortet 75+ upphör från 
och med 1 september 2019. 

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Jönköpings kommuns medfinansiering av periodkortet 75+ upphör från 
och med 1 september 2019.
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§ 150 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt hemställan om 
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönkö-
pings län
Ks/2019:220   042 

Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredo-
visning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. Kommunalförbun-
det föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och 
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2018 med 
revisionsberättelse 2019-04-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-14 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län godkänns.

 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län be-
viljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings 
län godkänns.

 Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län be-
viljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
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§ 151 

Revidering av socialnämndens reglemente
Ks/2019:207   003 

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) i 
kraft som ersätter tobakslagen 1993:881 och lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Med anledning av den nya lagstiftningen 
behöver ändringar göras i socialnämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2019-03-19 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-05-15 § 59 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Socialnämndens reglemente ändras i enlighet med nämndens förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Socialnämndens reglemente ändras i enlighet med nämndens förslag.
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§ 152 

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ks/2019:249   003 

Sammanfattning
Nu gällande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs av kom-
munfullmäktige 2017-03-30 § 71. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sitt 
sammanträde 2019-02-07 § 20 föreslagit kommunfullmäktige en förändring i 
reglementet med anledning av att kommunens kemikalieplan upphörde att gälla 
vid senaste årsskiftet och att arbetet med att säkra kemikaliehanteringen nume-
ra styrs av en kommunövergripande kemikalierutin.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår också 2019-05-15 § 60 en ändring i 
reglementet med anledning av att en ny lag på tobaksområdet börjar gälla från 
och med den 1 juli. Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersät-
ter den tidigare tobakslagen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-02-07 § 20 med tillhörande 
tjänsteskrivelse 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-05-15 § 60 med tillhörande 
tjänsteskrivelse 
Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings 
kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige

 Förslag till Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönkö-
pings kommun godkänns i enlighet med nämndens beslut 
2019-02-07 och 2019-05-15.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Förslag till Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönkö-
pings kommun godkänns i enlighet med nämndens beslut 
2019-02-07 och 2019-05-15.
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§ 153 

Kommunstyrelsens delegationsordning
Ks/2019:250   002 

Sammanfattning
Kommunstyrelsens delegationsordning antogs av styrelsen 2016-11-09 § 301. 
Ledningsutskottet har uppdragit åt stadskontoret att göra en översyn av gällan-
de delegationsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning Ks 2016-11-09 § 301
Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom kommunstyrelsen i 
Jönköpings kommun Ks 2015-01-14 § 18
Riktlinjer för resor utanför Norden antagna av kommunstyrelsen 
2017-05-17 § 126
Ledningsutskottets beslut 2019-03-25 § 26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-14
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-14 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
 Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom kommunstyrelsen i 

Jönköpings kommun Ks 2015-01-14 § 18 upphör att gälla.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas med den 
ändringen att den sista punkten i delegationsordningen, punkt 2 under 
”Övrigt”, ges lydelsen ”KS ordf efter samråd med 2:e vice ordf”.

 Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom kommunstyrelsen i 
Jönköpings kommun Ks 2015-01-14 § 18 upphör att gälla.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie 
Nilssons (C) förslag. 
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
 Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom kommunstyrelsen i 

Jönköpings kommun Ks 2015-01-14 § 18 upphör att gälla.

Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Beslutet expedieras till:
Ks presidium, Lu, Pu, Uu,
Stadsdirektören, Räddningschefen, Chefsjuristen
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§ 154 

Tillsättning av socialdirektör
Ks/2019:257   023 

Sammanfattning
Befattningen som socialdirektör på socialförvaltningen har ledigförklarats. 
Efter rekryteringsförfarande föreslås att Stefan Österström anställs som social-
direktör med tillträde 2019-07-01.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2019-05-20 § 39
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-22 
Samverkansprotokoll 2019-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-22 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Stefan Österström anställs som socialdirektör på socialförvaltningen 
med tillträde 2019-07-01. 

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut

 Stefan Österström anställs som socialdirektör på socialförvaltningen 
med tillträde 2019-07-01. 

Beslutet expedieras till:
S Österström
Socialförvaltningen
HR-avdelningen
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§ 155 

Modell för demokratidialoger med barn och unga
Ks/2018:92   710 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-31 § 208, om en modell för barn och 
ungas inflytande i Jönköpings kommun. Vid sammanträdet beslutades bland 
annat om att återinföra tidigare praktiserad modell för nämnderna att hålla sam-
tal med barn och unga. 

För att främja dialogen mellan ungdomar och förtroendevalda och underlätta 
ungdomars delaktighet har den tidigare modellen omarbetats. Nytt förslag på 
modell för dialoger med barn och unga har arbetats fram och benämns modell 
för demokratidialoger med barn och unga.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

 Modell för demokratidialoger med barn och unga, i enlighet med stads-
kontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02 med tillhörande bilagor, god-
känns.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp och utvärdera den nya 
modellen för demokratidialoger, samt redovisa till kommunfullmäktige 
inom en femårsperiod, dock senast december 2024.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-05-20 vari sammanfattnings-
vis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-28 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Modell för demokratidialoger med barn och unga, i enlighet med stads-
kontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02 med tillhörande bilagor, god-
känns.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp och utvärdera den nya 
modellen för demokratidialoger, samt redovisa till kommunfullmäktige 
inom en femårsperiod, dock senast december 2024.
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§ 156 

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal
Ks/2019:141   700 

Sammanfattning
I samband med KomHem-avtalets revidering 2018 framkom behov av att for-
mulera en aktivitetsplan som synliggör ansvarsfördelningen inom olika förbätt-
ringsområden. Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade 2019-02-
07 att rekommendera länets kommuner att godkänna aktivitetsplanen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Jönköpings län 2019-02-20
Socialnämndens beslut 2019-04-16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2019-04-17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-05-20 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-29 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns, med undantag av 
uppdraget till respektive kommun att se över avgiften för hemsjukvård 
och hemrehab.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. 

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget.

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturesons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
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Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns.

Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Sn
Än
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§ 157 

Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter i Jönköpings kommun, 
med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter
Ks/2019:209   003 

Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning, Lag (2018:2088) om tobak och liknande pro-
dukter, har socialnämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
avgifter för ansökan om försäljningstillstånd för tobak och liknande produkter 
samt förslag till ändring av tillsynsavgifter för försäljningsställen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2019-03-19 § 34 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-05-20 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Avgifter för ansökan om försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för 
försäljningsställen fastställs i enlighet med socialnämndens förslag och 
gäller fr.o.m. den 1 juli 2019.

 Uppräkning av avgifter för ansökan och försäljningstillstånd knyts till 
prisbasbeloppet.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Avgifter för ansökan om försäljningstillstånd och tillsynsavgifter för 
försäljningsställen fastställs i enlighet med socialnämndens förslag och 
gäller fr.o.m. den 1 juli 2019.

 Uppräkning av avgifter för ansökan och försäljningstillstånd knyts till 
prisbasbeloppet.
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§ 158 

Om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan - Idrottshall
Ks/2019:169   821 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 § 304 att godkänna barn- och ut-
bildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av 
Bottnarydsskolan. Samtidigt gav kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämn-
den i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämn-
den och kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för byggnation av en sport-
hall i Bottnaryd. Berörda förvaltningar har gemensamt utrett frågan. Kultur- 
och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över utred-
ningsrapporten. Den tillkommande investeringsutgiften till följd av byggnation 
av en sporthall bedöms uppgå till 13,7 mnkr. Den tillkommande årliga lokal-
kostnaden uppgår netto till 1,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03
Återrapportering Bottnaryds sporthall 2019-02-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-14 § 40 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-16 § 55 med tillhörande tjäns-
teskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-05-20 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

 Lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan be-
slutat av kommunfullmäktige 2018-12-20 § 304 revideras innebärande 
att fullstor sporthall uppförs i stället för tidigare beslutad gymnastiksal. 
Sporthallen uppförs i enlighet med beskrivning i rapporten ”Återrappor-
tering Bottnaryds sporthall”. 

 Tillkommande investeringsutgift till följd av byggnation av fullstor 
sporthall uppgående till 13,7 mnkr innebärande en ny total utgift för 
om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan uppgående till 118,7  inarbe-
tas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-2022. 

 Tillkommande driftkostnad till följd av byggnation av fullstor sporthall 
uppgående till totalt 1,2 mnkr per år inarbetas i kommunstyrelsens för-
slag till VIP 2020-2022 och fördelas på kultur- och fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.

 Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag att i samråd 
med barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommun-
styrelsen utreda förutsättningarna för byggnation av fullstor sporthall i 
Bottnaryd godkänns.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-28 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan be-
slutat av kommunfullmäktige 2018-12-20 § 304 revideras innebärande 
att fullstor sporthall uppförs i stället för tidigare beslutad gymnastiksal. 
Sporthallen uppförs i enlighet med beskrivning i rapporten ”Återrappor-
tering Bottnaryds sporthall”. 

 Tillkommande investeringsutgift till följd av byggnation av fullstor 
sporthall uppgående till 13,7 mnkr innebärande en ny total utgift för 
om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan uppgående till 118,7  inarbe-
tas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-2022. 

 Tillkommande driftkostnad till följd av byggnation av fullstor sporthall 
uppgående till totalt 1,2 mnkr per år inarbetas i kommunstyrelsens för-
slag till VIP 2020-2022 och fördelas på kultur- och fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.

 Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag att i samråd 
med barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommun-
styrelsen utreda förutsättningarna för byggnation av fullstor sporthall i 
Bottnaryd godkänns.
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§ 159 

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse för Samordningsför-
bundet Södra Vätterbygden
Ks/2019:206   042 

Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för 
2018 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som med-
lem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets sty-
relse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen god-
känns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden med revi-
sionsberättelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-15 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
godkänns. 

 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2018.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-05-20 vari sammanfattnings-
vis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
godkänns. 

 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhets-
året 2018.
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§ 160 

Motion om vettig snöröjning
Ks/2018:141   314 

Sammanfattning
Mats Rappe (MP) anför i motion 2018-02-09 att snöröjningen av cykelbanor är 
bristfällig. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:

 Att reglerna för prioriteringsordning i kommunen ändras så att om det 
går att ploga en cykelbana samtidigt som man plogar resten av vägen, 
så ska man göra det. 

Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 30 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag
Motion 2018-02-09
Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 112 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-05-20 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Yrkande
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till motionen.
Protokollsanteckning
Andreas Persson (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Det är anmärkningsvärt att tekniska nämnden bedömer att ett ärende som 
handlar om snöröjning av cykelvägar inte berör barn i enlighet med FN:s kon-
vention om barnets rättigheter.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Mo-
na Forsbergs (S) förslag, nämligen följande:

 Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
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§ 161 

Motion om fartdämpande åtgärder på Narvavägen
Ks/2018:162   311 

Sammanfattning
Harriet Roosquist (S) anför i motion inkommen 2018-02-21 att många bilister 
kör för fort på Narvarvägen mellan Anders Blomstrands väg och Björnebergs-
vägen. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande: 

 Att Jönköpings kommun snarast vidtar fartdämpande åtgärder på detta 
avsnitt av Narvavägen.

Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 32 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för syn-
punkter. 

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2018-02-21
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2018-05-17 § 293 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-05-23 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

‒ Motionens förklaras besvarad.
‒ Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att efter planerade hastighetsmät-

ningar ta ställning till eventuella hastighetsdämpande åtgärder. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Motionens förklaras besvarad.
‒ Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att efter planerade hastighetsmät-

ningar ta ställning till eventuella hastighetsdämpande åtgärder. 
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§ 162 

Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen - beslut om sam-
råd
Ks/2019:248   423 

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av Översiktsplan 2016 beslu-
tade kommunfullmäktige att en utredning och värdering av kommunens jord-
bruksmark inklusive dess ekosystemtjänster ska genomföras. Stadsbyggnads-
kontoret har tagit fram en rapport ”Jordbruksmarkens värden i samhällsplane-
ringen”. Rapportens syfte är att klargöra hur kommunen ska avväga jordbruks-
markens intresse mot andra intressen i samhällsplaneringen. Rapporten ska ut-
göra ett underlag för den fysiska planeringen och ska inarbetas i framtida över-
siktsplaner. De exploateringsområden som finns med i kommunens gällande 
översiktsplan (Översiktsplan 2016) har analyserats i denna rapport enligt en fö-
reslagen modell. Utifrån detta har fyra alternativ tagits fram. Rapporten fö-
reslås skickas på remiss under perioden juni till september 2019.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30 
Rapport Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen 2019-04-30 med till-
hörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-30 med förslag till kommun-
styrelsens beslut:

 Rapporten Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen godkänns för 
samråd internt inom kommunen samt till politiska partier och kommunala 
bolag under perioden juni till och med september 2019. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-05-14 vari sammanfatt-
ningsvis stadsbyggnadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Yrkande
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) kompletterar sitt förslag med att rapporten 
även sänds ut till LRF för samråd.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) revide-
rade förslag, nämligen följande:

 Rapporten Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen godkänns för 
samråd internt inom kommunen samt till politiska partier, kommunala 
bolag och LRF under perioden juni till och med september 2019. 

Beslutet expedieras till:
Sbk
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§ 163 

Medborgarförslag om att upprusta utsiktsplatsen Mjölonstigen
Ks/2018:82   330 

Sammanfattning
Samuel Drewitz vill genom ett medborgarförslag att kommunen rustar upp ut-
siktsplatsen Mjölonstigen.

Kommunfullmäktige har 2018-04-19 § 69 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-08
Tekniska nämndens beslut 2018-03-13 § 59 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2018-04-19 § 69 med tillhörande tjänsteskri-
velse 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-05-21 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Beslutet expedieras till:
S Drewitz
Kfn
Tn
Diariet
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§ 164 

Medborgarförslag om blomster- och ljusarrangemang på väster
Ks/2018:96   301 

Sammanfattning
Lena Estlund och Bengt Estlund föreslår en utökning av nuvarande blomster- 
och ljusarrangemang utmed Västra Storgatan. 

Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 34 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-30
Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14 § 385 med tillhörande tjänsteskri-
velse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-05-15 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-06-04
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
Lena o Bengt Estland
Stbn
Tn
Diariet
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