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§ 234

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Lotta
Frensen, VD, samt Mattias Hörberg, ekonomiansvarig, för Elmia AB och
Magnus Olsson, VD för Jönköpings kommuns Fastighetsutvecklings AB, om
Elmias framtida utveckling. Under föredragningen närvarar ordförande Roger
Johnsson och 1:e vice ordförande Joacim Göransson från Elmia AB:s styrelse.
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport
för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2018.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
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§ 235

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

Personalutskottets protokoll

2018-05-31 § 53
2018-08-15 § 66-75

Protokoll från kommundelsråd Gränna-Visingsö

2018-08-16 § 31-38

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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2018-08-27 § 54-56
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§ 236

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar i kommunen.
Chefen för kanslienhetens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2018-09-21 med anledning av besök av
Franska ambassadören
att bevilja flaggning vid hamnkanalen 2018-09-22 med anledning av
SM sprint i Rodd
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen och Esplanaden, Huskvarna
2018-11-30 t.o.m. 2018-12-03 med anledning av Dreamhack Winter
att bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 2018-09-24
t.o.m. 2018-09-30 med anledning av Höstmarknad.
Ledningsutskottets protokoll

2018-08-13 § 51-53
2018-08-27 § 54-56

Personalutskottets protokoll

2018-05-31 § 53
2018-08-15 § 66-75

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 237

Motion om stöd mot trakasserier och förtal
Ks/2018:142 000
Sammanfattning
Mats Rappe (MP) anför i motion 2018-02-08 att personer dagligen utsätts för
trakasserier, hot och förtal på nätet, via SMS och brevledes. Den drabbade
känner ofta en maktlöshet och vet inte vad man ska göra för att säkerställa
bevis och driva ett åtal. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
• Att kommunen inrättar en rådgivningsfunktion för de som utsätts för
trakasserier, hot och förtal, eller på annat sätt löser ovan beskrivna
problem.
Kommunfullmäktige har 2018-02-22 § 31 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2018-02-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-09-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-09-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 238

Motion om tillgängliga vallokaler: en jämlik, demokratisk och
mänsklig rättighet
Ks/2018:238 000
Sammanfattning
Carin Berggren (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) anför i en motion
att funktionshindrade personer har lägre valdeltagande än andra röstberättigade
personer. Myndigheten för delaktighet har tagit fram en checklista för kommunernas valnämnder för att göra vallokaler tillgängliga för alla. Motionärerna
föreslår att Jönköpings kommun arbetar utifrån checklistan i samband med
valet.
Kommunfullmäktige har 2018-04-26 § 83 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till valnämnden.
Valnämnden har 2018-08-13 beslutat överlämna tjänsteskrivelse upprättad av
valnämndens kansli som yttrande över motionen och att den därmed ska anses
vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion 2018-04-21
Valnämndens beslut 2018-08-13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-09-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Yrkande
AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar, med instämmande av Ola Helt (f.d. M),
bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande.
Justerandes sign
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§ 239

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun
Ks/2018:353 009
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår ett nytt styrdokument för Jönköpings kommun för ett
mer samlat arbete med mänskliga rättigheter. Dokumentet ska ersätta tidigare
fastställt styrdokument om värdegrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-24 med tillhörande bilaga
Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i
Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter
i Jönköpings kommun antas.
− Modell för kommunens värdegrundsarbete upphävs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett program för social hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-09-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter
i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med övriga nämnder ta
fram förslag till ett samlat program och modell för arbetet med social
hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 och i tidigare av kommunfullmäktige fastställda styrdokument.
− Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-30 § 249 om värdegrund för
Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete
upphör att gälla.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-09-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Yrkande
Roland Hagström (SD) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för
1. en utredning av konsekvenserna av det breda medborgarbegreppet
enligt det föreslagna dokumentet och en grov uppskattning av de
kostnader som följer av det breda medborgarbegreppet
2. en konkretisering av betydelsen av begreppet mångfald
3. komplettering på lämpligt sätt i dokumentet med människors skyldigheter som följer av de styrdokument som ligger till grund för arbetet.
Om återremissyrkandet avslås yrkar Roland Hagström (SD) följande ändringar:
Mening tre i andra stycket under rubriken Inledning på sidan 2 ges följande
lydelse:
”Ordet medborgare inkluderar alla som är skrivna i Jönköpings kommun.”
Mening två i första stycket under rubriken Icke-diskriminering på sidan 4 ges
följande lydelse:
”Diskriminering sker när människor inte har tillgång till samma rättigheter, det
vill säga att en person blir sämre behandlad än någon annan i en jämförbar
situation.
Tredje stycket under samma rubrik ges följande lydelse:
”I Jönköpings kommun strävar vi efter att ge alla medborgare samma möjligheter till egenmakt utan åtskillnad.”
Protokollsanteckning
Roland Hagström (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Dokumentet ’Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga
rättigheter i Jönköpings kommun’ ska styra de skyldigheter som Jönköpings
kommun kommer att ha gentemot människor i kommunen. För att dokumentet
ska fungera måste det vara tydligt. Det måste i det definieras vilka personer
som omfattas av de åtaganden som kommunen ska göra. I det föreliggande
förslaget används en mycket bred definition av ordet medborgare. Det innefattar till och med de som vistas eller på något sätt berörs av kommunens verksamheter. Eftersom åtagandena också är mycket långtgående är det viktigt att
försöka förutsäga konsekvenserna innan dokumentet antas. Om ingen konsekvens- och kostnadsanalys görs, bör kommunen endast uttala sig om skyldigheter gentemot de personer som den vanligen har ansvar för, de som är skrivna
i kommunen. Ytterligare riktade insatser omöjliggörs inte med en sådan begränsning, om kommunen bedömer det som lämpligt att göra sådana i framtiden, men begränsningen hindrar framtida osäkerhet om omfattningen av kommunens skyldigheter och kostnadsutveckling.
Det måste även konkretiseras vad som menas med ordet mångfald, så att det
inte får olika innebörd i olika situationer och för olika aktörer, eller riskerar att
missbrukas för personliga eller politiska syften.
I vissa av de specificerade styrdokument som ligger till grund för arbetet finns
inte bara rättigheter uttryckta utan även skyldigheter. Skyldigheter och rättigheter är två begrepp som hänger ihop och de är ofta beroende av varandra.
Justerandes sign
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Det är därför naturligt att de underliggande dokumentens skrivningar om skyldigheter ges samma tyngd som rättigheter i kommunens dokument.
Slutligen begränsas i förslaget arbetet mot diskriminering i dokumentet till de
sju diskrimineringsgrunderna från diskrimineringslagen, enligt texten under
rubriken Icke-diskriminering. Det ställer vi Sverigedemokrater inte upp på. All
diskriminering ska bekämpas. Man kan inte välja att bekämpa viss diskriminering och blunda för annan. Studier visar att diskriminering kan ske på andra
grunder och dessutom i större utsträckning än de uppräknade grunderna. Det är
inte heller i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som är
ett av de utpekade underliggande styrdokumenten, att begränsa sig till de sju
diskrimineringsgrunderna. Dessutom är texten under rubriken Ickediskriminering i konflikt med uttalandet ’Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former på sidan tre i samma dokument’.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid kommunstyrelsen – utan omröstning – beslutar att avgöra ärendet vid dagen sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter – tillika utan omröstning – att bifalla
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter
i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med övriga nämnder ta
fram förslag till ett samlat program och modell för arbetet med social
hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 och i tidigare av kommunfullmäktige fastställda styrdokument.
− Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-30 § 249 om värdegrund för
Jönköpings kommun och modell för kommunens värdegrundsarbete
upphör att gälla.
Reservation
Roland Hagström (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
Vidare reserverar sig Roland Hagström (SD) mot beslutet i sakfrågan till förmån för sitt yrkande.
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§ 240

Valdistriktens omfattning inför EP-valet
Ks/2018:355 110
Sammanfattning
Valnämnden föreslår att förändringar görs i valdistriktsindelningen inför val till
Europaparlamentet 2019. Kommunens valkretsindelning berörs inte eftersom
hela riket utgör en valkrets i europaparlamentsvalet. Enligt vallagen ska ett
distrikt omfatta mellan 1 000 – 2 000 röstberättigade och att distrikten får vara
mindre eller större endast om det finns särskilda skäl. Valnämnden föreslår att
antalet distrikt minskas från 75 till 55, huvudsakligen genom att valdistrikt där
vallokalerna finns i samma byggnad slås samman. Hänsyn har också tagits till
att allt fler väljare förtidsröstar. Förslaget innebär att valmyndighetens rekommendationer beaktas och nämnden anser inte att förslaget innebär försämringar
för invånarna i berörda distrikt.
Förslag om förändringar ska av kommunen lämnas till Länsstyrelsen som därefter fattar beslut.
Beslutsunderlag
Valnämndens beslut 2018-08-13 § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Valnämndens beslut
− Föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen
anhålla om minskat antal valdistrikt enligt valnämndens förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun föreslår Länsstyrelsen besluta om ändrad valdistriktsindelning i enlighet med valnämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun föreslår Länsstyrelsen besluta om ändrad valdistriktsindelning i enlighet med valnämndens förslag.
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§ 241

Redovisning av partistöd 2017
Ks/2018:104 104
Sammanfattning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun utgår partistöd
till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Stödet utgörs i form av
dels ett fast grundstöd per parti, dels ett rörligt stöd per mandat i kommunfullmäktige. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
över hur partistödet har använts. Samtliga partier i kommunfullmäktige har
inkommit med en redovisning över mottaget partistöd för 2017.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Liberalernas redovisning, daterad 2018-05-21
Miljöpartiets redovisning, daterad 2018-06-01
Sverigedemokraternas redovisning, daterad 2018-06-04
Socialdemokraternas redovisning, daterad 2018-06-14
Moderaternas redovisning, daterad 2018-06-24
Kristdemokraternas redovisning, inkommen 2018-06-26
Centerpartiets redovisning, daterad 2018-06-30
Vänsterpartiets redovisning, daterad 2018-07-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning över
mottaget partistöd för 2017 och har därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
− Partistöd för 2018 utbetalas till samtliga partier i kommunfullmäktige i
enlighet med regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun.
− Redovisningarna läggs till handlingarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning över
mottaget partistöd för 2017 och har därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
Justerandes sign
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− Partistöd för 2018 utbetalas till samtliga partier i kommunfullmäktige i
enlighet med regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun.
− Redovisningarna läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 242

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2018
Ks/2018:369 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport augusti 2018 som är den tredje fördjupade uppföljningen av ekonomi och verksamhet för året. Rapporten innehåller en ekonomisk prognos för helåret 2018 samt en uppföljning av områden och
förutsättningar som är viktiga för Jönköpings kommuns utveckling. I augustirapporten ingår en verksamhetsuppföljning per nämnd, där en uppföljning av
de budgettillskott/budgetreduceringar som beslutades i VIP 2018-2020 ingår.
Det ekonomiska resultatet för 2018 bedöms uppgå till +214 mnkr fördelat på
+203 mnkr för skattefinansierad verksamhet och +11 mnkr för affärsverksamhet. Resultatet i prognosen motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
I prognosen är inräknat försäljning av mark och fastigheter vilket innebär att
realisationsvinster och realiserad värdeökning av mark har förbättrat resultatet
med 242 mnkr. När dessa jämförelsestörande poster räknas bort, liksom affärsverksamhetens resultat, uppgår det ordinarie resultatet till – 39 mnkr.
Vid avstämning av balanskravet ska vissa realisationsvinster räknas av från
resultatet vilket innebär att resultatet för avstämning mot balanskravet uppgår
till 102 mnkr.
Beslutsunderlag
Månadsrapport för augusti 2018, daterad 2018-09-13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag:
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och fortsätta vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport augusti 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet 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 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att redovisa och fortsätta vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport augusti 2018 för uppföljning av ekonomi och
verksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Styrgrupp för analysarbete avseende socialnämndens ekonomiska
läge
Ks/2018:350 040
Sammanfattning
När kommunstyrelsen behandlade ärendet ”Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. februari 2018” gavs ett uppdrag till
stadskontoret att bistå socialförvaltningen i ett fördjupat analysarbete om
socialnämndens ekonomiska läge. För att genomföra arbetet och löpande
stämma av olika förslag samt ha en regelbunden dialog mellan berörda nämnder är bedömningen att en politisk styrgrupp behöver utses. Kommunstyrelsens
ordförande och kommunalråden för ansvarsområde 2 samt social- och äldrenämndernas presidier föreslås utgöra styrgrupp. Förvaltningschef och ekonomichef vid stadskontoret respektive socialförvaltningen föreslås att tillsammans med konsulten deltaga i arbetet som tjänstemannaresurser.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− En tillfällig styrgrupp för analysarbete avseende socialnämndens
ekonomiska läge inrättas och utgörs av kommunstyrelsens ordförande,
kommunalråden inom ansvarsområde 2 samt social- och äldrenämndernas presidier.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− En tillfällig styrgrupp för analysarbete avseende socialnämndens
ekonomiska läge inrättas och utgörs av kommunstyrelsens ordförande,
kommunalråden inom ansvarsområde 2 samt social- och äldrenämndernas presidier.

Beslutet expedieras till:
Sn, Än, Ks ordförande, Kommunalråden A2, Stadsdirektören, Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Medborgarförslag om en innovativ och snabb hyperloop-bana för
gods- och persontrafik mellan Göteborg, Borås och Jönköping
Ks/2018:258 530
Sammanfattning
Marcus Davidsson föreslår genom ett medborgarförslag att lokala politiker i
Jönköping ska verka för att skapa en s.k. hyperloop för gods- och persontrafik
istället för en höghastighetsjärnväg.
Kommunfullmäktige har 2018-05-31 § 109 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2018-05-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-08-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Davidsson
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Yttrande över remiss angående förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning
Ks/2018:351 600
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-09-28 lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med
inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning.
Beslutsunderlag
Remiss från Myndigheten för yrkeshögskolan, daterad 2018-07-13
Socialnämndens beslut 2018-08-21 § 166 samt ordförandes delegationsbeslut
2018-08-27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-08-27 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Myndigheten för yrkeshögskolan över förslag till föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog
inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Myndigheten för yrkeshögskolan över förslag till föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog
inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning
överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade
förslag.

Beslutet expedieras till:
Myndigheten för yrkeshögskolan
Sn
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 246

Motion om kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar
Ks/2017:185 139
Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) anför i motion 2017-03-29 att Jönköpings kommun
lyckats väl med att ordna HVB-hem åt ensamkommande barn och att
Migrationsverkets boenden, dit ungdomar flyttas över när de fyller 18 eller får
sin ålder uppskriven, inte är en lämplig miljö för dessa ungdomar. Mot denna
bakgrund föreslår motionären följande:
• Jönköpings kommun låter ensamkommande ungdomar, som passerar
18-årsgränsen, bo kvar på sitt kommunala boende tills asylprocessen är
klar.
Kommunfullmäktige har 2017-03-30 § 60 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden för synpunkter.
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen 2017-11-30 § 293 återremitterades ärendet till socialnämnden för ytterligare beredning mot bakgrund av
att det på nationell nivå förs samtal om att se över situationen för den målgrupp
som avses i motionen samt eventuellt kommande förändring av lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-29
Socialnämndens beslut 2017-10-17 § 186 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 293
Socialnämndens beslut 2018-08-21 § 158 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-09-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-09-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-19

§ 247

Yttrande över betänkandet "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar" (SOU 2018:35)
Ks/2018:294 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-09-28 yttra sig över
betänkandet ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018:35).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2018-06-01
Tekniska nämndens beslut 2018-08-14 § 146 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2018-08-21 § 153 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 395 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-29 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Näringsdepartementet avseende ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU 2018: 35) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Näringsdepartementet enligt stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Yrkanden
Ola Helt (f.d. M) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag
med den ändringen att första meningen i det upprättade förslaget till kommunens yttrande tas bort och ersätts med följande: ”Jönköpings kommun avstyrker
förslag till ny bostadsförsörjningslag. Vidare vidhåller Jönköpings kommun de
synpunkter som lämnades över delbetänkandet”
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) vidhåller sitt förslag.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet
Peter Jutterströms (M) förslag, nämligen följande:
− Yttrande lämnas till Näringsdepartementet enligt stadskontorets upprättade förslag.
Reservation
Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ola Helts (f.d. M) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Sn
Stbn
Tn
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06
Ks/2018:317 400
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att
senast 2018-09-20 yttra sig över Energimarknadsinspektionens rapport Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för El, (EI R2018:06).
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss inkommen 2018-06-20
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-08-16 § 69 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot Energimarknadsinspektionens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Miljö- och energidepartementet meddelas att Jönköpings kommun inte
har något att erinra mot Energimarknadsinspektionens förslag.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Mhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 249

Yttrande över remiss gällande förslag till vägledning om
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5)
Ks/2018:336 400
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-09-28 yttra sig över
remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark-och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor
och spilloljor (NFS 2017:5).
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2018-07-03
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-08-16 § 73 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 393 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Naturvårdsverket överlämnas enligt kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Naturvårdsverket överlämnas enligt kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Redovisning enligt åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) i Jönköping
Ks/2018:215 420
Sammanfattning
Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskreds i Jönköping 2008.
Kommunen tog fram ett förslag till åtgärdsprogram som Länsstyrelsen fastställde 2010. Länsstyrelsen anser att kommunen inte har redovisat åtgärdsprogrammet tillräckligt och förelägger kommunen att redovisa åren 2014-2017.
Mätningar visar att luftkvaliteten med avseende på partiklar klarar lagkraven
med god marginal och inga överskridande av miljökvalitetsnormen har skett
efter 2008.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2018-04-09
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 397 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse och
uppföljningsrapport överlämnas till Länsstyrelsen som kommunens
redovisning enligt åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) i Jönköping.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämndens beslut med tillhörande tjänsteskrivelse och
uppföljningsrapport överlämnas till Länsstyrelsen som kommunens
redovisning enligt åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) i Jönköping.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes sign
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§ 251

Fossilfria transporter i Jönköpings län
Ks/2018:342 409
Sammanfattning
Energikontor Norra Småland har skickat ut beslutsunderlag för medfinansiering av projektet ”Fossilfria transporter i Jönköpings län” till berörda aktörer.
Projektet har som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, har tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion
främjar näringslivets och framförallt små- och medelstora företags möjligheter
att verka och utvecklas. Syftet är att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att
nå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt ambitionen att
bli ett Plusenergilän till 2050.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag för medfinansiering, Projektet ”Fossilfria transporter i
Jönköpings län” daterat 2018-07-12
Projektbeskrivning - Projektet ”Fossilfria transporter i Jönköpings län” daterad
2018-07-12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun ska medfinansiera projektet ”Fossilfria transporter
i Jönköpings län” med 120 tkr i kontanta medel och 120 h arbete årligen under 2019-2021 i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse
2018-08-20. Kontanta medel finansieras via miljömålsanslaget för
respektive år.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Yrkande
AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar avslag på kommunalrådet Peter
Jutterströms förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet
Peter Jutterströms (M) förslag, nämligen följande:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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− Jönköpings kommun ska medfinansiera projektet ”Fossilfria transporter
i Jönköpings län” med 120 tkr i kontanta medel och 120 h arbete årligen under 2019-2021 i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse
2018-08-20. Kontanta medel finansieras via miljömålsanslaget för
respektive år.
Reservation
AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet.
Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Energikontor Norra Småland
Miljöstrategen

Justerandes sign
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§ 252

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Ks/2018:365 425
Sammanfattning
Jönköpings kommun är skyldig att ha en aktuell bullerkartläggning samt ett
åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Åtgärdsprogrammet ska enligt lagstiftningen omarbetas vid behov, dock senast
fem år efter att åtgärdsprogrammet antagits. Det förra programmet antogs av
kommunfullmäktige 2013-06-19 § 172.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23 § 396 med tillhörande tjänsteskrivelse
Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Samrådsredogörelse 2018-07-20 med tillhörande yttranden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
− Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag.
− Föreslagen ansvarsfördelning mellan kommunens nämnder godkänns
enligt stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2018-07-20.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 antas enligt stadsbyggnadsnämndens förslag.
− Föreslagen ansvarsfördelning mellan kommunens nämnder godkänns
enligt stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2018-07-20.

Justerandes sign
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§ 253

Revidering av exploateringsbudget för 2018
Ks/2018:327 040
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten för 2018.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-06-12 § 115 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2018-08-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2018-08-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget för 2018
godkänns innebärande minskad investeringsutgift för kommunen med
135 mnkr, ökad exploateringsinkomst med 0,8 mnkr samt ökad intern
markersättning från exploateringsverksamheten med 16,1 mnkr.
− Den minskade investeringsvolymen 2018 med netto 135 mnkr regleras i
budget genom motsvarande minskad kommunal upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget för 2018
godkänns innebärande minskad investeringsutgift för kommunen med
135 mnkr, ökad exploateringsinkomst med 0,8 mnkr samt ökad intern
markersättning från exploateringsverksamheten med 16,1 mnkr.
− Den minskade investeringsvolymen 2018 med netto 135 mnkr regleras i
budget genom motsvarande minskad kommunal upplåning.
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§ 254

Slutredovisning av investeringsprojekt - GC bro Bruuns magasin
och Bastionsparken
Ks/2018:325 049
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden slutredovisar investeringsprojekten Bastionsparken vid
Västra kajen samt Gång- och cykelvägsbro vid Bruuns magasin. Byggnationen
av båda projekten färdigställdes under 2016. Slutredovisning av investeringsprojekt skall göras till kommunfullmäktige för samtliga kryssmarkerade projekt
i VIP samt objektsinvesteringar som överstiger 7,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-14 § 311 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2018-08-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2018-08-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämndens slutredovisning av investeringsprojektet
Gång- och cykelvägsbro förbi Bruuns magasin godkänns.
− Stadsbyggnadsnämndens slutredovisning av investeringsprojektet
Bastionsparken godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämndens slutredovisning av investeringsprojektet
Gång- och cykelvägsbro förbi Bruuns magasin godkänns.
− Stadsbyggnadsnämndens slutredovisning av investeringsprojektet
Bastionsparken godkänns.
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§ 255

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun kvartal
1-2 år 2018
Ks/2018:354 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggande i Jönköpings
kommun för kvartal 1-2 år 2018 tillsammans med redovisning över antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-08-14 § 148 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggande för kvartal 1-2 år 2018 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggande för kvartal 1-2 år 2018 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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