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Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-13.15

Beslutande

Mats Green (M), ordförande fr kl 13.00
AnneMarie Grennhag (M)
Albert Åhs (M) ers K Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP) ers A Mårtensson (FP)
Astrid Johansson (KD) ers A-M Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP) till kl 12.00 § 195
Peter Lundvall (MP) ers B Sievers (MP) § 196-215
Dan Mattsson (S) ers E Rydberg (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)

Övriga närvarande

Göran Karlsson (M) till kl 09.30
Susanne Agerbring (KD)
Peter Lundvall (MP)
Baris Belge (S) till kl 12.00
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Ilan De Basso (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör § 195
Leif Eriksson, ekonomichef § 195
Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer

195-215

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green § 196-215

Andreas Sturesson § 195

Justerande

Ilan De Basso
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-08-13

Datum för anslags uppsättande

2014-08-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
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§ 195

Inledning
Tjänstgörande ordförande Andreas Sturesson (KD) inleder sammanträdet.
Sammanträdet ajourneras därefter för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2014-06-25 att avslå E.ON Wind Sweden AB:s ansökan
om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation
för vindkraft på fastigheten Bunnström 10:1 m.fl. i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2014-05-26 att lämna Södra Skogsägarna ekonomisk
förening bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter på fastigheterna Jordshult 1:10, 1:2, 1:7, Södra Hökhult 1:5, 1:6 samt två
samfälligheter, Jordshult S:1 och Södra Hökhult S:1 i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen beslut 2014-06-17 om bildande av naturreservatet Boerydsberget
i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen beslut 2014-06-17 om bildande av naturreservatet Klevenbranten
i Jönköpings kommun.
Kommunrevisonens skrivelse 2014-06-17 med överlämnande av rapport om
granskning av det strategiska personalarbetet i Jönköpings kommun.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2014-05-15 § 21-36.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-06-16 § 41-43

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-06-10 § 54-61

Välfärdsutskottets protokoll

2014-05-21 § 38-46

Tekniska utskottets protokoll

2014-05-21 § 17

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2014-06-18 § 21-30

Huskvarna

2014-04-08 § 10-18

Norrahammar-Hovslätt

2014-04-23 § 12-19

Tenhult

2014-04-24 § 27-40
2014-05-15 § 41-53

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Bernt Björks stipendiefond, Louise och Axel Fahlströms fond, Ellen Nyström-Mayerska fonden, Anders Svenssons donation
samt Adlebeths donation.
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2014-09-22 till och med 2014-10-06 med anledning av Fairtrade
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut:
att bevilja områdesgruppen Österängen 3500 kr till studieresa till Linköping
från anslaget för integration och delaktighet 2014
att bevilja Assyriska Turabdinföreningen 30 000 kr för förlängning av projektet
”Strategiskt områdesarbete i samverkan på Österängen med Fritid, fältgruppen
och Jönköpings Somaliska förening” från anslaget för integration och delaktighet 2014.
Ledningsutskottets protokoll

2014-06-16 § 41-43

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-06-10 § 54-61

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Ändringar i arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Ks/2014:318 003
Sammanfattning
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antogs av fullmäktige 2011-03-24 § 112. Nya regler i kommunallagen medför att ändringar i
arbetsordningen måste göras. Enligt kommunallagen utgör numera fullmäktiges presidium ett kommunalrättsligt organ som kan ges särskilda uppgifter.
Presidiets arbetsuppgifter ska framgå av fullmäktiges arbetsordning. Efter en
översyn av arbetsordningen har stadskontoret lagt fram förslag till tillägg i arbetsordningen vad gäller fullmäktigepresidiets uppgifter och även ändringsförslag i andra delar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-06-05 § 136
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-28 med förslag till Arbetsordning för
Jönköpings kommunfullmäktige
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01. Ändringarna i §§ 34 och 35
ska dock gälla fr.o.m. 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Yrkande
Ordföranden yrkar att i den föreslagna nya paragrafen om Fullmäktigespresidiets arbetsuppgifter tillförs ”Kommunens revisorer” som en ny punkt under
Kontakter och samråd med.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets förslag, med ovan yrkat tillägg, till Arbetsordning för Jönköpings kommun-fullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01. Ändringarna i
§§ 34 och 35 ska dock gälla fr.o.m. 2014-10-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Ekonomirapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:305 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-06-16 § 38 överlämnat Ekonomirapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-06-16 § 38 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Finansrapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:306 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-06-16 § 39 överlämnat Finansrapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-06-16 § 39 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 1 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2013
Ks/2014:258 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2013 till kommunfullmäktige. Stiftelsens
revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2014-04-17
Styrelsen för Grenna Hembygdsförening 2014-04-15 § 64
Stadskontorets yttrande 2014-07-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-13

§ 202

Förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen
Ks/2013:56 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 378 bl.a. att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun. Stadskontoret presenterar förslag till
program barn, unga och barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-06-09 § 77 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2014-06-10 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-10 § 87 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2014-06-11 § 96 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2014-06-17 § 130 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2014-06-18 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-06-19 § 80 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsdirektörens tjänsteskrivelse 2014-06-25
Skrivelse 2014-06-27 från Rädda Barnens lokalförening Jönköping-Huskvarna
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-04 med bilagan ”Utvärdering barnoch ungdomspolitiskt handlingsprogram”
Förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för barn, unga och barnkonventionen antas.
– Program för barn, unga och barnkonventionen översänds till samtliga
nämnder för genomförande.
– Program för barn, unga och barnkonventionen översänds till de kommunala
bolagen för beaktande.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att samordna kommunens arbete med
program för barn, unga och barnkonventionen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast september 2015 redovisa förslag på hur former och forum för inflytande för barn och unga kan genomföras i enlighet med barnkonventionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-08-27.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Permanentning av barn- och ungdomshälsan
Ks/2014:275 710
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-05-20 § 108 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
försöksverksamheten barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 108 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-06-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-06-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering sker inom socialnämndens budgetram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering av socialnämndens tillkommande kostnad övervägs i arbetet
med VIP 2015-2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering av socialnämndens tillkommande kostnad övervägs i arbetet
med VIP 2015-2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en planering
för hur skolan ska kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet
Ks/2013:526 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om VIP 2014-2016 barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en planering för hur skolan ska
kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 § 142 att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-18 § 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-07 § 142
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-10 § 88 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) reviderade yttrande 2014-07-31 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Om- och tillbyggnation av Flahultskolan, etapp II
Ks/2014:279 292
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2014-06-10 § 83 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta ställa sammanlagt 39,7 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av hus 2 samt nybyggnad av ersättningslokaler på Flahultsskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-10 § 83 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-07-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-07-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram innebärande nybyggnation av ersättningslokaler för hus 2 på Flahultsskolan godkänns.
− Totalt anslagna medel för genomförande av projektet utökas med 2 421 tkr
innebärande en total investeringsutgift uppgående till 39 700 tkr.
− Anslag med 2 000 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av projektering och upphandling.
− Minskat anslagsbehov 2014 uppgående till 29 793 tkr beaktas i form av
motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
24 000 tkr 2015 och 8 184 tkr 2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram innebärande nybyggnation av ersättningslokaler för hus 2 på Flahultsskolan godkänns.
− Totalt anslagna medel för genomförande av projektet utökas med 2 421 tkr
innebärande en total investeringsutgift uppgående till 39 700 tkr.
− Anslag med 2 000 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av projektering och upphandling.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Minskat anslagsbehov 2014 uppgående till 29 793 tkr beaktas i form av
motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
24 000 tkr 2015 och 8 184 tkr 2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
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§ 206

Lokaler för särskola vid Sanda utbildningscenter
Ks/2014:269 292
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2014-04-14 § 51 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att ställa 36 mnkr till tekniska nämndens förfogande för ombyggnation av lokaler vid Sanda utbildningscenter för särskolans
behov.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 51 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-06-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-06-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.
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− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beakta den i
kommunalrådsyttrandet angivna inriktningen för fortsatt utveckling av
Sanda utbildningscenter och vid behov återkomma till kommunfullmäktige
för reviderat beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.
− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beakta den i
kommunalrådsyttrandet angivna inriktningen för fortsatt utveckling av
Sanda utbildningscenter och vid behov återkomma till kommunfullmäktige
för reviderat beslut.
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§ 207

Uppdrag till äldrenämnden att följa upp utvärdering av anhörigstöd
samt utreda hur kommunens stöd till personer som vårdar en anhörig långsiktigt bör utformas
Ks/2014:170 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31 § 279 i samband med beslut om
VIP 2014-2016 att ge äldrenämnden i uppdrag att följa upp den utvärdering av
anhörigstödet som gjordes under föregående mandatperiod samt utreda hur
kommunens stöd till personer som vårdar en anhörig långsiktigt bör utformas.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige i augusti 2014.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-06-18 § 83 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
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§ 208

Avgift för matportion
Ks/2014:228 739
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2013-12-18 § 133 att införa ett valfrihetssystem för
tillagning och distribution av lunchmåltider i ordinärt boende. Som en följd av
beslutet har äldrenämnden 2014-04-16 § 59 beslutat föreslå kommunfullmäktige att den enskildes avgift för kyld matportion fastställs till 30 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 170 i enlighet med äldrenämndens
beslut att föreslå kommunfullmäktige att den enskildes avgift för kyld hemsänd
lunch i ordinärt boende fastställs till 30 kronor. Kommunfullmäktige beslutade
2014-06-18 § 152 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en fördjupad konsekvensanalys av kostnaderna för att införa fler matproducenter.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-04-16 § 59 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-13
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 152
Stadskontorets yttrande 2014-07-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-07-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgift för kyld hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende fastställs till 30
kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− Avgift för varm hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende är oförändrad,
det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift
för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan
hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen
med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-08-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Den enskildes avgift för kyld hemsänd lunch i ordinärt boende fastställs till
30 kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med
hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
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− Den enskildes avgift för varm hemsänd lunch i ordinärt boende är oförändrad, det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi socialdemokrater är positiva till att äldre ska få välja sin mat. Vi vill därför
också utveckla verksamheten genom att erbjuda möjlighet till matlagning i de
äldres hem.
Det är uppenbart att det föreslagna systemet kommer att ha både ekonomiska
och verksamhetsmässiga effekter vad bl.a. avser personal och lokaler. Dessa är
alltjämt oklara. Detta var bakgrunden till kommunfullmäktiges återremiss i
ärendet om avgift för matportion. Vi beklagar att majoriteten inte genomfört
någon utredning för att belysa ovannämnda frågeställningar. Vi konstaterar att
det bristfälliga underlaget inte ger svar på om den föreslagna avgiften är rimlig
eller inte.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Den enskildes avgift för kyld hemsänd lunch i ordinärt boende fastställs till
30 kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med
hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− Den enskildes avgift för varm hemsänd lunch i ordinärt boende är oförändrad, det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
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§ 209

Uppdrag att föreslå marknadsföringsinsatser i syfte att erhålla
bostäder för flyktingmottagande
Ks/2014:182 133
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 35, i samband med beslut om
överenskommelse om flyktingmottagande 2014-2015, att ge socialnämnden i
uppdrag att ge förslag på marknadsföringsinsatser för att erhålla fler bostäder
till flyktingar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-06-17 § 133 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Socialnämndens redovisning godkänns.
− Uppdrag ges till socialnämnden att genomföra marknadsföringsåtgärder
enligt redovisad kommunikationsplan. Insatserna finansieras av tidigare erhållna ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
− Socialnämndens redovisning godkänns.
− Uppdrag ges till socialnämnden att genomföra marknadsföringsåtgärder
enligt redovisad kommunikationsplan. Insatserna finansieras av tidigare erhållna ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.

Beslutet expedieras till:
Sn
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§ 210

Uppdrag till kulturnämnden att presentera en utredning om konsthall
Ks/2012:173 865
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-27 § 319 i samband med behandling
av VIP 2012-2014 att ge kulturnämnden i uppdrag att presentera en utredning
om konsthall under 2012. Kommunfullmäktige har därefter meddelats att utredning om en eventuell konsthall i Jönköping presenteras under 2014. Kulturnämnden redovisar slutrapport angående den genomförda utredningen.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2014-05-14 § 76-77 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämndens slutrapport i frågan om konsthall i Jönköping godkänns.
− Finansieringen av kulturnämndens projekt ”Konsthall på väg” övervägs i
arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2015-2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kulturnämndens slutrapport i frågan om konsthall i Jönköping godkänns.
− Finansieringen av kulturnämndens projekt ”Konsthall på väg” övervägs i
arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2015-2017.
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§ 211

Yttrande över betänkandet ”Genomförandet av Seveso IIIdirektivet” (SOU 2014:17)
Ks/2014:222 426
Sammanfattning
Försvarsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-08-18 yttra sig över ovan rubricerade betänkande.
Beslutsunderlag
Försvarsdepartementets remiss 2014-04-07
Miljönämndens beslut 2014-06-10, Dmi § 311
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-12 § 230 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-06-10, Dmi § 311, och stadsbyggnadsnämndens
beslut 2014-06-12 § 230 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till
Försvarsdepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över betänkandet
”Genomförandet av Seveso III-direktivet” (SOU 2014:17).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-06-10, Dmi § 311, och stadsbyggnadsnämndens
beslut 2014-06-12 § 230 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till
Försvarsdepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över betänkandet
”Genomförandet av Seveso III-direktivet” (SOU 2014:17).
Beslutet expedieras till:
Försvarsdepartementet
Mn
Stbn
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§ 212

Yttrande över planprogram för Fagerslätt östra, Huskvarna,
Jönköpings kommun
Ks/2014:276 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-05-28 för yttrande senast
2014-08-27 överlämnat handlingar avseende planprogram för Fagerslätt östra,
Huskvarna, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-05-28 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Fagerslätt östra, Huskvarna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Fagerslätt östra, Huskvarna, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 213

Genomförandeavtal förbifart Barnarp
Ks/2014:309 519
Sammanfattning
LogPoint AB har förhandlat fram ett utkast till genomförandeavtal rörande
byggnation av förbifart Barnarp. Genomförandeavtalet innebär att kommunen
förbinder sig att, tillsammans med Trafikverket, uppföra en 2,1 km lång väg
söder om Barnarp i syfte att minska trafikbelastningen på tätorten BarnarpOdensjö. Avtalet reglerar parternas ansvar vad gäller genomförande av marklösen samt byggnation av väg. Avtalet medför också ett förändrat väghållaransvar i det aktuella området. Projektet finns med i VIP 2014-2016 till en total
utgift om 32,6 mnkr. Utgift för genomförande av projektet i enlighet med förslaget till genomförandeavtal bedöms rymmas inom budgeterat belopp.
Beslutsunderlag
Förslag till genomförandeavtal väg 661 och 842, förbifart Barnarp
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket benämnt Genomförandeavtal Väg 661 och 842, förbifart Barnarp godkänns.
− Anslag med 20 mnkr 2015 och 10 mnkr 2016 för byggnation av förbifart
Barnarp inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015-2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket benämnt Genomförandeavtal Väg 661 och 842, förbifart Barnarp godkänns.
− Anslag med 20 mnkr 2015 och 10 mnkr 2016 för byggnation av förbifart
Barnarp inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015-2017.
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§ 214

Godkännande av arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
Ks/2014:307 001
Sammanfattning
Ett förslag till arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har
tagits fram i samverkan mellan länets kommuner. Arbetsordningen ska ligga
till grund för verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer för PKS från
och med 1 januari 2015. Stadskontoret redogör i denna tjänsteskrivelse för
ärendet och föreslår att arbetsordningen för PKS godkänns. Vidare föreslås att
rätten att besluta om godkännande av verksamhetsavtal mellan landstinget/regionkommunen och länets kommuner delegeras till kommunstyrelsen.
Verksamhetsavtal är under utarbetande och ett förslag till avtal förväntas vara
färdigställt i augusti 2014.
Beslutsförslagen och tidplanen för beslut i kommunfullmäktige är samordnade
i länets primärkommuner.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 149
Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, 2014-06-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-08
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-08-27.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28.
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§ 215

Yttrande över planprogram för Fagerslätt östra, Huskvarna,
Jönköpings kommun
Ks/2014:276 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-05-28 för yttrande senast
2014-08-27 överlämnat handlingar avseende planprogram för Fagerslätt östra,
Huskvarna, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-05-28 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Fagerslätt östra, Huskvarna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Fagerslätt östra, Huskvarna, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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