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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping kl. 09:00-12:00
Beslutande Ann-Marie Nilsson (C), ordförande

Ilan De Basso (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Ingvar Åkerberg (L) ers. David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Andreas Sturesson (KD) från kl. 10:30 § 193
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Lena Sumedrea (C)
Margareta Sylvan (MP)
Jerry Hansson (V)
Hanns Boris (KD)
Carl Cunningham (KD)
Joakim Dahlström (M) till kl. 11.30 § 192
Kamran Sairafi (M)
Roland Hagström (SD)
Elisabeth Lundqvist (SD)

Johan Fritz, stadsdirektör
Marita Schwartz, HR-chef
Andreas Zeidlitz, Utredningschef  § 192
Lars-Åke Svensson, chefsjurist
Hans Löf, kommunalrådssekr.
Selma Hadzalic, kommunalrådssekr.
Frida Hammar, kommunalrådssekr.
Olof Landgren, kommunalrådssekr.
Eva Larsson, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera Kristian Aronsson 

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping, 2019-08-29 Paragrafer: 192-199

Underskrifter Sekreterare
Bo Henriksson

Ordförande
Ann-Marie Nilsson

Justerande
Kristian Aronsson  

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-08-28

Datum för anslags uppsättande 2019-09-02 Datum för anslags nedtagande 2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Rådhuset, Jönköping

Underskrift
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 192 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar 
utvecklingschef Ola Götesson om bakgrund, organisation, ansvar och aktuella 
frågeställningar inom Kommunal utveckling.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11.30.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 193 

Meddelanden

Anmäls:
Arbetsmiljöutskottet/kommunhälsans protokoll 2019-06-13 § 14-25

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-08-12 § 51-53

Personalutskottets protokoll 2019-06-19 § 66-75

Välfärdsutskottets protokoll 2019-06-18 § 14-17

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-06-04 § 32-36

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden hälsar Olof Landgren välkommen som ny kommunalrådssekrete-
rare. 

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2019-08-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 194 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter inom stads-
kontoret.

Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse
i de fall nämnd ej själv får besluta härom.

Kanslichefens beslut om att utse ombud att föra kommunens talan vid 
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar 
av olika slag.

Chefsjuristens beslut om att inte lämna ut handling.

Ledningsutskottets protokoll 2019-08-12 § 51-53

Personalutskottets protokoll 2019-06-19 § 66-75

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 195 

Lokalprogram för ramförskolor
Ks/2019:187   291 

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till reviderat lokalpro-
gram för ramförskolor. Programmet ska ligga till grund för byggnation av nya 
förskolor i kommunen. I beslutad VIP 2019-2021 uppgår investeringsutgiften 
för nya förskolor under åren 2019-2023 till ca 600 mnkr. Programmets utform-
ning har därmed en stor betydelse för såväl investeringsutgift som tillkomman-
de hyreskostnad för nya förskolor.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-19 § 45 med tillhörande hand-
lingar
Tekniska nämndens beslut 2019-05-14 § 83 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2019-06-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2019-06-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ramförsko-
lor godkänns och ersätter tidigare ramlokalprogram beslutat av kom-
munfullmäktige 2013-01-31 § 21. 

 Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att 
utveckla yteffektiviteten i nyproducerade förskolor innebärande att ytan 
i genomsnitt uppgår till 14,2 m² BRA per barn. För chefsförskolor är 
motsvarande yta 14,5 m² BRA per barn. 

 Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för tillkommande hyres-
kostnader för förskolor upp till och med en yta på 14,2 m² BRA per 
barn. För chefsförskolor är motsvarande yta 14,5 m² BRA per barn. Till-
kommande hyreskostnad föranledd av yta som överstiger måltalen förut-
sätts täckas inom nämndens befintliga budgetram. Regeln tillämpas en-
dast på förskolebyggnation som avropas av barn- och utbildningsnämn-
den efter att denna bestämmelse vunnit laga kraft.   

 Nyproducerade förskolor ska redovisas särskilt i kommunens årsredovis-
ning för det år då förskolan färdigställts. Redovisningen ska omfatta så-
väl utgift samt yta m2 BRA och LOA per barn.  

 Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att anpassa ramprogrammet för 
nybyggnation av förskolor i syfte att övergripande målsättning rörande 
yteffektivitet i nybyggda förskolor ska nås i enskilda byggnationer
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-14 vari sammanfattnings-
vis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-08-19 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för ny-
byggda förskolor godkänns med tillägget att avdelningar för 3 - 5 åring-
ar dimensioneras för 18 barn. Programmet ersätter tidigare ramlokalpro-
gram beslutat av kommunfullmäktige 2013-01-31 § 21.

 Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att 
utveckla yteffektiviteten i nyproducerade förskolor innebärande att ytan 
i genomsnitt uppgår till 14,2 m2 BRA per barn. För chefsförskolor är 
motsvarande yta 14,5 m2 BRA per barn. 

 Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för tillkommande hyres-
kostnader för förskolor upp till och med en yta på 14,2 m2 BRA per 
barn. För chefsförskolor är motsvarande yta 14,5 m2 BRA per barn.  
Tillkommande hyreskostnad föranledd av yta som överstiger måltalen 
förutsätts täckas inom nämndens befintliga budgetram. Regeln tillämpas 
endast på förskolebyggnation som avropas av barn- och utbildnings-
nämnden efter att denna bestämmelse vunnit laga kraft.   

 Nyproducerade förskolor ska redovisas särskilt i kommunens årsredovis-
ning för det år då förskolan färdigställts. Redovisningen ska omfatta så-
väl utgift samt yta m2 BRA och LOA per barn.

 Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att anpassa ramprogrammet för 
nybyggnation av förskolor i syfte att övergripande målsättning rörande 
yteffektivitet i nybyggda förskolor ska nås i enskilda byggnationer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-08-28
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson för V-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vad gäller storleken på uteytan anser vi att strävan ska vara att uppnå Bover-
kets rekommendationer om 40 m² per barn.”

Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”I detta lokalprogram för ramförskolor tillgodoses ej Boverkets rekommenda-
tion avseende 40 m² fri lekyta per barn.”

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) 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
Ingvar Åkerberg (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 7 8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunal-
rådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för ny-

byggda förskolor godkänns med tillägget att avdelningar för 3 - 5 åring-
ar dimensioneras för 18 barn. Programmet ersätter tidigare ramlokalpro-
gram beslutat av kommunfullmäktige 2013-01-31 § 21.

 Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att 
utveckla yteffektiviteten i nyproducerade förskolor innebärande att ytan 
i genomsnitt uppgår till 14,2 m2 BRA per barn. För chefsförskolor är 
motsvarande yta 14,5 m2 BRA per barn. 

 Barn- och utbildningsnämnden kompenseras för tillkommande hyres-
kostnader för förskolor upp till och med en yta på 14,2 m2 BRA per 
barn. För chefsförskolor är motsvarande yta 14,5 m2 BRA per barn.  
Tillkommande hyreskostnad föranledd av yta som överstiger måltalen 
förutsätts täckas inom nämndens befintliga budgetram. Regeln tillämpas 
endast på förskolebyggnation som avropas av barn- och utbildnings-
nämnden efter att denna bestämmelse vunnit laga kraft.   
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Kommunstyrelsen 2019-08-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Nyproducerade förskolor ska redovisas särskilt i kommunens årsredovis-
ning för det år då förskolan färdigställts. Redovisningen ska omfatta så-
väl utgift samt yta m2 BRA och LOA per barn.

 Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att anpassa ramprogrammet för 
nybyggnation av förskolor i syfte att övergripande målsättning rörande 
yteffektivitet i nybyggda förskolor ska nås i enskilda byggnationer.

Reservationer
Ledamöterna för S, C, L och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 
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§ 196 

Medborgarförslag om att förbättra kosten i Jönköpings kommun 
med fokus på skol- och barnomsorgen
Ks/2018:349   622 

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Marie Wallgren att kosten i Jönköpings kom-
mun med fokus på skola- och barnomsorg ska förbättras genom att öka andelen 
ekologiska livsmedel markant, att all mat ska lagas från grunden, utesluta ke-
miska tillsatser i de råvaror som köps in samt införa fler vegetariska måltider.

Kommunfullmäktige har 2018-08-30 § 191 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-08-12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontoret förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-01-23 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-14 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-08-28
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Wallgren
Diariet
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 197 

Medborgarförslag om att skapa en fond för att hålla fartyget S/S 
Trafik i drift på Vättern
Ks/2019:112   809 

Sammanfattning
Jönköpings kommun föreslås ta initiativ till en fond, i samverkan med kommu-
nerna Habo, Hjo, Karlsborg, Askersund, Motala, Vadstena och Ödeshög för att 
hjälpa Sällskapet s/s Trafiks Vänner att bevara och hålla fartyget S/S Trafik i 
drift på Vättern.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-02-03
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-13 § 78 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Kommunalrådsyttranden enigt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-08-14 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-08-28
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
K-P Suneson
Kfn
Diariet
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§ 198 

Yttrande över regional plan för Jönköpings län, Infrastruktur för el-
fordon och förnybara drivmedel
Ks/2019:221   000 

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att se-
nast den 30 augusti yttra sig över upprättat förslag till regional plan för Infra-
struktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 
Tekniska nämndens beslut 2019-06-18 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-05 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Jönköpings kommun tillstyrker föreslagen regional plan för Infrastruk-
tur för elfordon och förnybara drivmedel med beaktande av de syn-
punkter som redovisas i stadskontorets tjänsteskrivelse.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-08-23 med överlämnande 
av upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande över förslag till regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlig-
het med särskilt upprättat förslag. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta följande: 
 Stadskontoret ges i uppdrag att i samråd med Jönköping Energi AB ut-

reda hur en vätgasstation skulle kunna etableras i Jönköpings kommun.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-08-28
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) låter till protokollet anteckna följan-
de:
”Det är förvånande att ärendet om mötes- och resepolicy, som i juni återremit-
terades, inte behandlas på dagens kommunstyrelsesammanträde. I detta fö-
reslog undertecknad att stadskontoret skulle ges i uppdrag att i samråd med 
Jönköping Energi undersöka möjligheterna för en etablering av en vätgasmack 
i Jönköping. Istället kan vi finna att förslaget nu återfinns i kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) förslag till beslut i detta ärende.”
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i protokollsanteckningen.

Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över förslag till regional plan för infrastruktur för elfordon och 

förnybara drivmedel lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlig-
het med särskilt upprättat förslag. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen följande: 
 Stadskontoret ges i uppdrag att i samråd med Jönköping Energi AB ut-

reda hur en vätgasstation skulle kunna etableras i Jönköpings kommun.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tn
Stadskontoret
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§ 199 

Inbjudan till utbildning i medborgardialog 2019-09-04
Ks/2019:299   009 

Sammanfattning
Jönköpings kommun, genom stadskontoret, inbjuder till en utbildningsdag 
för bl.a. nämnds- och förvaltningsledningar med temat medborgardialog 
den 4 september 2019 på Science Park i Jönköping.

Utbildningen syftar i första hand till att ge en grundläggande förståelse 
för ämnet liksom praktiska tips och verktyg. Det lägger i sin tur grunden 
för en samsyn mellan politiker och tjänstepersoner på olika positioner och 
borgar för ett dialogarbete av hög kvalitet.

Beslutsunderlag
Inbjudan

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-08-28
Kommunstyrelsens beslut
På förslag från ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att del-
ta i utbildningsdag med temat medborgardialog på Science Park 
den 4 september.
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