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Närvarologg för ordinarie ledamöter
Jönköpin s kommunfullmä~de den 26 augusti 2015.
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Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regne (M)
Johan Bjenning (M)
Peter J utterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altanchi (M)
Cecilia Knypegård (M)
Eric Thulin (M)
Bert-Ake Näslund (M)
Inger Krantz (M)
Anton Eriksson (M)
Johnny Lilja (M)
Mats Green (M)
Fredrik Nordenankar (M)
Andreas Sturesson (KO)
Karin Hannus (KO)
Margareta Strömberg (KO)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KO)
Simon Rundqvist (KO)
Ola Nilsson (KO)
Werner Hilliges (KO)
Gabriella Lönn (KO)
Anders Hulusjö (KO)
Ewa Jonsson (KO)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Lillieström (C)
Emelie W alfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan Stillström (C)
Anna Mårtensson (FP)
Patrick Nzamba (FP)
Inger Gustafsson (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
RolfWennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Magnus Johansson (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marka (S)
Patricia Melin (S)
Carina Sjögren (S) ·
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)

Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ola Helt autoers. kl. 13.00
Viibert Soleymanian autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Christoffer Gullberg autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Elisabeth Mattsson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Maria Magui autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Hanns Boris autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Leif-Arne Andersson autoers. kl. 13.00
Ingegerd Hugosson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Bertil Rylner autoers. kl. 13.00 till kl. 14.03 § 202, ord. ankom kl. 14.03 § 203
Från kl. 13.00
Bertil Rylner ers. kl. 14.03 § 203
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Jens-Ove Isaksson autoers. kl. 13.00
Hans Holtz autoers. kl. 13.00 till kl. 15.24 § 204, ord. ankom kl. 15.24 § 205
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Simon Johansson autoers. kl. 13.00 till kl. 14.58 § 203, ord. ankom kl. 14.58 § 204
Pelle Nordin autoers. kl. 13.00
Tuma Vergili autoers. kl. 13.00 till kl. 13.09 § 195, ord. ankom kl. 13.09 § 196
Från kl. 13.00

Närvarologg för ordinarie ledamöter (forts.)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2015.
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Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Elinor Klasson (S)
Eva Swedberg (S)
lian De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Amir Crnic (S)
Christopher Rydell (S)
Anna Carlsson (S)
Baris Beige (S)
Margareta Sylvan (MP)
David Jersenius (MP)
Seyoum Araya (MP)
Mats Rappe (MP)
Mats Weidman (MP)
John Hultberg (MP)
Anne Falk (V)
Bengt-Ake Berg (V)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Slaffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Robert Andersson (SD)
Jessica Hellman (SD)
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Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Adrian Ericson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 14.40 § 203, Tuma Vergili ers. kl. 14.40 § 204
Kaija Öz autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Mikael Rydberg autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Johanna storbjörk autoers. kl. 13.00 till kl. 13.1 O§ 196, ord. ankom kl. 13.1 O § 197
Ingalill Dahlgren Nyberg autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Carl-Evert Werrne autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ciczie Weidby autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 15.26 § 204, Bahman Pourjanaki ers. kl. 15.26 § 205
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Marie Zander autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Gristina Gustavsson autoers. kl. 13.00
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§ 194

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
- Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 8. Frågor utgår eftersom några sådana inte har inkommit.

Utdragsbestyrkande
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lÖNKÖPINGs KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

§ 195

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens beslut 2015-06-12 att avslå överklagande av Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut att fastställa kommunfullmäktiges antagande
av detaljplan för del av Mariebo l: l för bebyggelse av förskola, lönköpings
kommun.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2015-07-23 gällande tillsyn över överförmyndamämnden i lönköpings kommun.
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2015-06-05 att avslå överklagande över
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för bostäder på del av Ängsberg
1:35 m.fl. i Kaxholmen i lönköpings kommun.
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) skrivelse 2015-08-10 om senarelagd
behandling av ärendet om upprustning av stadsparksvallen biläggs handlingarna.
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde
2015-09-23 är utlakaliserat till församlingsgården i Bankeryd.
Kommunfullmäktiges beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

§ 196

Motion om Viktor Rydbergs

mus~um

och Hospitalområdet

Ks 2015:352 870

Sammanfattning
Eva Swedberg (S) anför i motion inkommen 2015-08-25 att en stads kulturhistoria är en mycket viktig del av människans välmående. Motionären menar
att Viktor Rydbergs museum på Hospitalområdet är en viktig och k-märkt kulturhistorisk del av kommunens tidigare utveckling. Mot bakgrund av vad som
anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ge berörda nämnder
och styrelser i uppdrag:
• Att utreda på vilket sätt det k-märkta museihuset, d.v.s. Viktor Rydbergs
museum, på Hospitalområdet bäst skulle kunna utvecklas som en aktiv
kulturhistorisk del i centrala Jönköping, till glädje för medborgarna, besökare och turister.
'
•

Att utreda på vilket sätt det k-märkta Hospitalområdet bäst skulle kunna
utvecklas som en aktiv kulturhistorisk del av det centrala Jönköping, till
glädje för medborgarna, besökare och turister.

•

Att utreda på vilket sätt Viktor Rydbergs museum i sin kulturhistoriskt
reglerade form- utan rinnande vatten, lågt i tak- kan anses motsvara den
marknadsmässiga hyra som tekniska kontoret anser vara en korrekt bedömning.
Att också utreda på vilket sätt museibyggnaden i övrigt skulle kunna
nyttjas utan att inshänka de kulturhistoriska reservationerna.

•

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-08-25
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-26

§ 197

Motion om verktyg för avstämningar med medborgarna
Ks 2015:354 109

Sammanfattning
Staffan Eklöf (SD) och Hemic Andersson (SD) anför i motion 2015-08-24 att
Jönköpings medborgare bör involveras mer aktivt i fler beslut som tas i kommunen. Motionärerna anser att Jönköpings kornmun ska ta fram ett verktyg för
att på ett enkelt och säkert sätt ta reda på folkviljan i en specifik fråga inför
beslut. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kornmunfullmäktige besluta:
• Att kommunen ges i uppdrag att ta fram verktyg för avstämning med
kornmunens medborgare där alla röstberättigade kan komma till tals.
• Att kommunen ska belysa kostnad för och säkerhetsapsekter vid användning av de framtagna verktygen.

Beslutsunderlag
Motion 2015-08-24
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kornmunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

§ 198

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om att gång- och cykeltrafiken på Bäckalyckan ska ges prioritet framför
biltrafi,ken

b)

om naturvårdsinsatser vid Skrämmabäcken, Elmiafåltet

c)

om parkeringssituationen på Ekhagen

d)

om att stryka planerad industrimark vid Samset, Åsen och Hulukvarn ur
översiktsplanen

e)

om policy för infmmation till invånare av översiktsplanen

f)

om att utvidga tider för busslinje 71

g)

om "EM i parken" i samband med fotbolls-EM 2016

h)

om en kick park vid Landsjöskolan

i)

om en badbrygga i nordöstra Munksjön

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Medborgaförslaget om att gång- och cykeltrafiken på Bäckalyckan överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om naturvårdsinsatser vid Skrämmabäcken, Elmiafåltet
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget om parkeringssituationen på Ekhagen överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget om att stryka planerad industrimark vid Samset; Åsen
och Hulukvarn ur översiktsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgaförslaget om policy för information till invånare av översiktsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget om att utvidga tider för busslinje 71 överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
- Medborgarförslaget om "EM i parken" i samband med fotbolls-EM 2016
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
- Medborgarförslaget om en kick park vid Landsjöskolan överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
- Medborgarförslaget om en badbrygga vid nordöstra Munksjön överlämnas
till kommunstyrelsen för beslut.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Beslutet expedieras till:
P Johansson
C Rausner
J Blomqvist
C Grander
V Baumann Annerhagen
B Bahabozorgi
A Johansson
ERunemo
Ks
Stbn
Diariet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-26
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

§ 199

Interpellation om elevhälsans möjlighet att verka för välmående
unga och goda studieresultat
Ks/2015:304 624

Sammanfattning
Adrian Ericson (S) anför i interpellation 2015-06-15 att socialdemokraterna vill
ha en elevhälsa som inte bara möter unga i kris utan även arbetar långsiktigt
och förebyggande med rätt resurser. Mot denna bakgrund vill Adrian Ericson
(S) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) följande:
• Anser du att elevhälsan idag har tillräckliga resurser för att arbeta långsiktigt och för att motverka psykisk ohälsa?
• Vilka åtgärder kornmer genomföras för att stärka elevhälsan?
Kommunfullmäktige har 2015-06-17 § 175 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-26 av
kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).

Beslutsunderlag
Interpellation 2015-06-15
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) interpellationssvar 2015-08-13
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen anses vara besvarad.

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

§ 200

Interpellation om rätt till arbetskläder och omklädningsrum för
kommunens alla anställda
Ks/2015:323 128
Sammanfattning
Lynn Carlsson (S) anför i interpellation inkommen 2015-06-29 att alla kommunens anställda ska ha rätt till arbetskläder och funktionella omklädningsrum
samt ha möjligheten att under eller efter arbetspasset tvätta sina arbetskläder.
Mot denna bakgrund vill Lynn Carlsson (S) fråga äldrenämndens ordförande
Cecilia Hjort-Attefall (KD) följande:
• Hur ser det ut med arbetskläder för personalen inom hemtjänsten?
• Finns det omklädesrum och duschmöjligheter?
• Hur tvättas arbetskläderna?
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2015-06-29
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-23 av äldrenämndens ordförande Cecilia HjmiAttefall (Iill).

Beslutet expedieras till:
C Hjort-Attefall

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

§ 201

Interpellation om ofrivillig deltid
Ks/2015:353 020
Sammanfattning
Carina Sjöberg (S) anför i interpellation inkommen 2015-08-25 att varje ledig
tjänst inom Jönköpings kommun ska annonseras ut vid återbesättning som en
heltid. Mot denna bakgmnd vill Carina Sjögren (S) fråga kommunstyrelsens
ordförande Ann-Marie Nilsson (C) följande:
• Hur många lediga tjänster, per förvaltning, har uppkommit och hur
många av dessa har besatts med l 00 % efter heltids beslutet?
• Hur många av de tjänsterna som besatts som heltid arbetar faktiskt
100 %?
Beslutsunderlag
Interpellatio:t;1 inkommen 2015-08-25
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-23 av kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie
Nilsson (C).

Beslutet expedieras till:
A-M Nilsson

Justera(;des.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-26

§ 202

Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Ks/2015:209 770
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige behandlade äldrenämndens redovisning
av uppdrag att följa upp huvudmannaskapsförändringen avseende hemsjukvård
2015-03-26 § 74 beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt
resursutnyttjande inom hemsjukvården.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-07-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med Region
lönköpings län om hur användandet av ApaDos i nä1iid kan återgå till tidigare omfattning.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att uppmana tolkningsgruppen att snarast hantera de oklarheter som personal upplever finns kring vem som är att
betrakta som hemsjukvårdspatient, samt att - i händelse av att otydligheter
kvarstår - återrappaliera detta till huvudmännen.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-26

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Redovisning av uppdrag till kornmunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.
Uppdrag ges till kornmunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med Region
lönköpings län om hur användandet av ApoDos i närtid kan återgå till tidigare omfattning.
Uppdrag ges till kornmunstyrelsen att uppmana tolkningsgruppen att snarast hantera de oklarheter som personal upplever finns kring vem som är att
betrakta som hemsjukvårdspatient, samt att - i händelse av att otydligheter
kvarstår - återrapportera detta till huvudmännen.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Yrkande
Andreas Sturesson (KD), IlanDe Basso (S) och Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Än
Diariet

Justerand;

~.~;z
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§ 203

Åtgärder för att säkerställa en god personalförsörjning inom
individ- och familjeomsorgen
Ks/2014:486 700

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att analysera och komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade vid sin behandling av
ärendet i april2015 att återremittera ärendet till socialnämnden för komplettering. Socialnämnden har 2015-06-16 § 143 beslutat överlämna analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god personalförsäljning inom individoch familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 143 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets fOrslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-07-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Socialnämndens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god
personalförsäljning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
- Uppdrag ges till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp
beslutade och genomförda insatser.
- Socialnämnden ges i uppdrag att omedelbart genomföra nödvändiga åtgärder för att klara de lagstadgade utredningstiderna.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Socialnämndens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god
personalförsäljning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
- Uppdrag ges till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp
beslutade och genomförda insatser.
- Socialnämnden ges i uppdrag att omedelbart genomföra nödvändiga åtgärder för att klara de lagstadgade utredningstiderna.

Utdragsbestyrkande
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2015-08-26

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Yrkande
Andreas Sturesson (KD), IlanDe Basso (S), Jeny Hansson (V) och Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Sn

;do)
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§ 204

Kemilmlieplan för Jönköpings kommun 2016-2018
Ks/2015:127

426

Sammanfattning
Förslag till kemikalieplan för Jönköpings kommun har tagits fram av en arbetsgrupp under vintern 2014-2015. Förslaget har remitterats till samtliga
nämnder. Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelsen tillsammans med stadskontorets kommentarer och förslag till ändringar med anledning av inkomna synpunkter. Föreslagna ändringar har förts in i förslag till
antagandehandling.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-17
stadskontorets samrådsredogörelse 2015-06-17
Kemikalieplan för Jönköpings kommun 2016-2018 daterad 2015-06-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Utbildningsförvaltningens skrivelse 2015-08-25
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Jönköpings kommun beslutar att reviderad Kemikalieplan för Jönköpings
kommun antas.
-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-07-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Kemikalieplan för Jönköpings kommun antas.
-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018

-

Kemikalieplanen följs upp löpande av kemikalierådet och revideras i samband med behandlingen av Program för hållbar utveckling, senast 2018.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona F orsbergs (S) yttrande 2015-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Yrkande
Ordföranden föreslår att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisa hur barn- och utbildningsnämnden avser att lösa stödet som ska ges till förskolor och skolor i miljöarbetet i allmänhet och kemikaliearbetet i synnerhet.
Kommunstyrelsens beslut
- Uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att inför kommunfullmäktiges
behandling av ärendet redovisa hur barn- och utbildningsnämnden avser att
lösa stödet som ska ges till förskolor och skolor i miljöarbetet i allmänhet
och kemikaliearbetet i synnerhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kemikalieplan för lönköpings kommun antas.
-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018

-

Kemikalieplanen följs upp löpande av kemikalierådet och revideras i samband med behandlingen av Program för hållbar utveckling, senast 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Yrkande
Carin Berggren (JV1), Anders Samuelsson (C), Mona Forsberg (S), David Jersenius (MP),,Bengt-Åke Berg (V), Anna Mårtensson för FP-gruppen, Staffan
Eklöf (SD), RolfWennerhag (S) och Margareta Strömberg för KD-gruppen
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
David Jersenius för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"Vi anser att en ny tjänst imättas på utbildningsförvaltningen fr.o.m. l januari
2016 för kemikaliearbetet."
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Milj östrategen

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Motion om att synliggöra civilsamhällets roll i välfården
Ks/2014:379

810

Sammanfattning
I en motion föreslår Erik Arnalid (KD) och Magnus Berndtzon (MP) att de vill
tydliggöra civilsamhällets roll i Jönköping genom att det frivilligburna kulturskapandet och föreningars träffpunkter för ungdomar synliggörs. Detta föreslås
ske genom att kommunen utreder hur statistiken om Jönköpingskultur-och
fritidsutbud påverkas om dessa verksamheter inkluderas i underlaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-09 § 189 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-10-08
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 60 medtillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-06-0 l med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen förklaras besvarad.

Beslutet expedieras till:
E Arnalid
M Berndtzon
Kfn

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Samarbetsavtal avseende lokal och regional energi- och klimatrådgivning
Ks/2015:269

379

Sammanfattning
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB imättades år 1998 och tillhandahåller Jönköpings, Vaggeryds, Habo, Mullsjö och Sävsjö kommuner
energi- och ldimatrådgivning med syfte att minska energikonsumtionen. Mellan kommunerna förelåg ett samarbetsavtal som upphörde 2011-12-31. Samarbetet föreslås förnyas till och med 2017-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Förslag till nytt samarbetsavtal
Samarbetsavtal 2005-09-30
Tilläggsavtal2009-01-12
Kommun;:tlrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till samarbetsavtal godkänns.
- Medge Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB att löptiden för det
räntefria lånet om 11 O 000 kronor förlängs till och med 2017-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till samarbetsavtal godkänns.
- Medge Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB att löptiden för det
räntefria lånet om 11 O 000 kronor förlängs till och med 2017-12-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Antagande av detaljplan för del avDrättinge 1:9 m.fl. i Kaxholmen,
Jönköpings kommun
Ks/2015:316 214
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-11 föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplan för bostäder och förskola på del av fastigheten Drättinge l :9
m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11 § 256 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för del avDrättinge l :9 m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun daterad 2015-06-11 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för del avDrättinge l :9 m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun daterad 2015-06-11 antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Yrkande
Carin Berggren (M) och Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
"l ordbruksmark är en livsviktig naturresurs. Bevarande av vår jordbruksmark
är av yttersta vikt för att vi även i framtiden ska kunna ha en levande svensk
landsbygd. Miljöpartiet anser att lönköpings kommun till framtida ärenden ska
intensifiera sitt arbete med att undvika exploatering av jordbruksmark."
Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för del avDrättinge l :9 m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun daterad 2015-06-11 antas.

Beslutet expedieras till: Stbn, Länsstyrelsen via Sbk, Mhn
Utdragsbestyrkande
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§ 208

Försäljning (friköp) av tomträtten Utkiken 17, Ruskvarnavägen 98 i
Jönköping
Ks/2015:313 253

Sammanfattning
Fastigheten Utkiken 17 är upplåten med tomträtt sedan 1957-07-01. Avgäldsregleringar får ske efter perioder om 20 år. Tomträttsinnehavaren BrfUtkiken
nr 15 i Jönköping har meddelat intresse av att få friköpa fastigheten. Tekniska
nämnden föreslår att fastigheten Utkiken 17 säljs till tomträttsinnehavaren Brf
Utkiken nr 15 för l 800 000 kr och att kornmunfullmäktige godkänner upprättat avtal.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 123 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (lvi) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Upprättat köpeavtal varigenom kommunen försälj er fastigheten Utkiken 17
till tomträttsinnehavaren BrfUtkiken nr 15 för l 800 000 kr godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Upprättat köpeavtal varigenom kommunen försäljer fastigheten Utkiken 17
till tomträttsinnehavaren BrfUtkiken nr 15 för l 800 000 kr godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
BrfUtkiken
Tn
L J ohannesson

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartall
år 2015
Ks/2015:312 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i lönköpings
kommun för kvartall år 2015 samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 114 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Rapport över bostadsbyggandet för kvatiall år 2015 i lönl(öpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Rapport över bostadsbyggandet för kvatiall år 2015 i lönl(öpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
Rappmi över bostadsbyggandet för kvmiall år 2015 i lönköpings kommun
läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:

Tn

Utdr:~bestyrkande 7 , ;
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§ 210

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2014
Ks/2015:307

042

Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras och revisionsberättelsen har nu inkommit. Därmed överlämnas revisionsberättelsen till
kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16
Revisionsberättelse 2015-05-20
Testamente 1937-08-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
. - Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäldige
för prövning av ansvarsfrihet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-08-26
Vid behandlingen av ärendet deltar inte, på grund av jäv, ledamöter och ersättare som ingått i kommunstyrelsen under den aktuella perioden.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Förvaltarna för Boije-Hjertströms fond beviljas ansvarsfrihet för 2014 i
enlighet med revisorernas förslag.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
Ks/2015:297

133

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 149, i samband med beslut om
överenskommelse om flyktingmottagande 2016, att uppdra till tekniska nämnden att till kommunfullmäktige i augusti 2015 redovisa förslag på ytterligare en
tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 149
Tekniskanämndens beslut 2015-08-18 § 159 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-25 § 239
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-08-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämndens förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande, fastigheten Samset 3:1, del B2,
godkänns.
- Om samtliga 24 lägenheter ryms inom fastigheten Samset 3: l, del B2, kan
fastigheten Backen 11 :29 i Bankeryd användas enligt det kommunala bostadsförsörjningspro grammet.
- Uppdrag ges till telmiska nämnden att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden senast i december 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag på
uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSEN BEHANDLING 2015-08-25
Yrkande
Staffan Eldöf (SD) yrkar avslag på ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
- Tekniska nämndens förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande, fastigheten Samset 3: l, del B2,
godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Om samtliga 24lägenheter ryms inom fastigheten Samset 3:1, del B2, kan
fastigheten Backen 11 :29 i Bankeryd användas enligt det kommunala bostadsförsötjningsprogrammet.
Uppdrag ges till tekniska nämnden att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden senast i december 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag på
uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2,015-08-26
Yrkanden
Andreas Sturesson (KD), Mona Forsberg (S), Anders Jörgensson (M), Margareta Sylvan (MP), Patrick Nzamba (FP) och Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar avslag på ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
- Tekniska nämndens förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande, fastigheten Samset 3: l, del B2,
godk~nns.
- Om samtliga 24 lägenheter ryms inom fastigheten Samset 3: l, del B2, kan
fastigheten Backen 11 :29 i Bankeryd användas enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
- Uppdrag ges till tekniska nämnden att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden senast i december 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag på
uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:

Tn
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§ 212

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Johanna Storbjörk (S)
Johanna storbjörk (S) anhåller i skrivelse inkommen 2015-08-20 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
- Johanna Storbjörk (S) beviljas begärt entledigande.
- Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
J storbjörk
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
UFreijd

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-08-26 att Tommy Carlsson (SD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Tommy Carlsson (SD) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i äldrenämnden utses Lizette BUlow (SD).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
T Carlsson
LBulow
Än
Löneservice
U Freijd
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§ 214

Ledamot och ersättare i valnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-08-26 att Johanna Storbjörk (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i valnämnden.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Johanna Storbjörk (S) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ledamot i valnämnden utses nuvarande ersättaren Gabriella Sjöberg
(S).
- Till ny ersättare i valnämnden utses Valendorre Dobra (S).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens forslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J storbjörk
G Sjöberg
VDobra

Vn
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Ledamot tillika ordförande i Visingsöbostäder AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-08-26 att ny ledamot tillika ordförande ska utses efter Nils-Erik Davelid (FP).
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Till ny ledamot tillika ordfårande i Visingsöbostäder AB utses David Gerson (FP)

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
D Gerson
Visingsöbostäder
lönköpings Rådhus AB
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-08-26 att Andreas Innab Tiger (V)
har hemställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Jönköpings
tingsrätt.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Andreas Innab Tiger (V) beviljas begärt entledigande.
- Till ny nämndeman vid Jönköpingstingsrätt utses Jonathan Frylen (V).
Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Innab Tiger
J Frylen
Jönköpings tingsrätt
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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