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§1

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Lennart
Rohdin, f.d. politiskt sakkunnig på regeringskansliet, om nationella minoriteter
och minoritetsspråk.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:72 ”Budgetförutsättningar för
åren 2013-2017”.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2013-12-02 § 47-60.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2013-12-16 § 71-75

Tekniska utskottets protokoll

2013-11-27 § 80-86

Välfärdsutskottets protokoll

2013-11-27 § 51-59

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2013-10-22 § 37-44

Lekeryd

2013-11-27 § 46-56

Månsarp-Taberg

2013-08-19 § 17-24
2013-10-29 § 1-10

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja ansökan om utdelning ur
Bernard Hays Understödsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Sandagymnasiet
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Storbritannien för personal vid utbildningsförvaltningen
till Storbritannien för personal vid socialförvaltningen.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2014-01-07/26 med anledning av Stora LEKdagen
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2014-02-10/03-09 med anledning av Dansnät Jönköping
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-03-10/04-09 med anledning av Poetry Slam samt Unga Filmstudion
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-08-04/09-01 med anledning av Dansnät Jönköping
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-09-08/28 med anledning av Kultur DAG NATT.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-16 § 71-75.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2013-12-03 § 96-99.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Justering av gemensamt samt särskilda ägardirektiv för bolagen i
Jönköpings Rådhus AB
Ks/2013:502 107
Sammanfattning
En översyn av gällande gemensamt ägardirektiv har genomförts främst med
anledning av att Jönköpings Rådhus AB beslutat om ett standardardiserat anställningsavtal för VD i koncernen samt förtydliganden kring anställningsrutiner vid VD-rekrytering.
Föreliggande förslag till förändringar av ägardirektiv för bolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen berör även införande av målsättningar för integrationsoch jämställdhetsarbete i de särskilda ägardirektiven och utgår ur det gemensamma ägardirektivet. Förslag till justering av särskilda ägardirektiv för bostadsbolag fattas i särskilt beslut.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10 med bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB-koncernen fastställs.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för Elmia AB, Jönköping Energi AB,
Jönköping Energi Nät, Jönköping Energi Biogas AB, Grennaskolan Riksinternat AB, samt Jönköping Airport AB fastställs.
– Det gemensamma ägardirektivet samt de särskilda ägardirektiven ska bekräftas på bolagsstämma i respektive bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för att
klargöra personalutskottets roll.
Beslutet expedieras till:
A1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Ks/2013:520 003
Sammanfattning
I kommunallagen gäller sedan 2013 nya regler som ger kommunstyrelsen en
förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktige har i beslut
2013-11-28 § 290 antagit stadskontorets förslag till hur kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över de kommunala bolagen ska utövas. Enligt samma
fullmäktigebeslut har kommunstyrelsen fått i uppdrag att anpassa kommunstyrelsens reglemente i enlighet med de nya reglerna. Stadskontoret har lagt
fram ett förslag till anpassat reglemente.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-28 § 290
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till ändringar i reglementet för kommunstyrelsen i Jönköpings
kommun antas.
– Ändringarna gäller fr.o.m. 2014-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till ändringar i reglementet för kommunstyrelsen i Jönköpings
kommun antas.
– Ändringarna gäller fr.o.m. 2014-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

§6

Medborgarförslag om uppdatering av kommunens hemsida
Ks/2013:272 005
Sammanfattning
Xx har i medborgarförslag daterat 2013-05-02 föreslagit att kommunen ska
uppdatera sin hemsida med information om befintliga och planerade telefon-,
radio- och tvmaster i syfte att ge medborgarna möjlighet att vara delaktiga i,
och diskutera, nybyggnationer eller få en övergripande bild av strålningskällor
i boendemiljö.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-02
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-10-10 § 365 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Medborgarförslaget om uppdatering av hemsidan anses vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget om uppdatering av hemsidan anses vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
Xx
Stbn
Kommunikationsavdelningen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Nya regler för bidrag till studieförbunden
Ks/2013:501 049
Sammanfattning
Kulturnämnden har 2013-12-11 § 150 behandlat nya regler för kommunbidrag
till studieförbund. Reglerna avses gälla från och med 2014. Kulturnämndens
förslag innebär att kommunens bidragsregler anpassas till Folkbildningsrådets
nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till studieförbunden.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2013-12-11 § 150 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2013-12-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-12-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämndens förslag till nytt regelverk avseende bidrag till studieförbund godkänns.
− Nytt regelverk börjar gälla från och med 2014. Tidigare regelverk beslutat
av kommunfullmäktige 1996-01-25 § 18 upphör att gälla från samma tidpunkt.
− Kulturnämnden ges i uppdrag att fördela bidraget till studieförbunden i enlighet med kulturnämndens förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-01-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämndens förslag till nytt regelverk avseende bidrag till studieförbund godkänns med det tillägg om könsuppdelad statistik som framgår av
kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande.
− Nytt regelverk börjar gälla från och med 2014. Tidigare regelverk beslutat
av kommunfullmäktige 1996-01-25 § 18 upphör att gälla från samma tidpunkt.
− Kulturnämnden ges i uppdrag att fördela bidrag till studieförbunden i enlighet med kulturnämndens förslag.
− Kulturnämnden ges rätt att göra förändringar i regelverket av ickeprincipiell art.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-01-09 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) överlämnar reviderat yttrande
2014-01-13 med viss ändring i texten under rubriken Övervägande.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Jan Ericson (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kulturnämndens förslag till nytt regelverk avseende bidrag till studieförbund godkänns med det tillägg om könsuppdelad statistik som framgår av
kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) reviderade yttrande 2014-01-13.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Nytt regelverk börjar gälla från och med 2014. Tidigare regelverk beslutat
av kommunfullmäktige 1996-01-25 § 18 upphör att gälla från samma tidpunkt.
− Kulturnämnden ges i uppdrag att fördela bidrag till studieförbunden i enlighet med kulturnämndens förslag.
− Kulturnämnden ges rätt att göra förändringar i regelverket av ickeprincipiell art.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Yttrande över ansökan om undersökningskoncession enligt lag
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, Djäknaråsmossen
Ks/2013:477 436
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt Jönköpings kommuns yttrande över ansökan om
undersökningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2014.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-11-12
Miljönämndens beslut 2013-12-11 § 179 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggandsnämndens beslut 2013-12-12 § 439 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2013-12-11 § 179 och stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 439 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommun yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2013-12-11 § 179 och stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 439 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommun yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

”Aktivitetsstrategi 2.0 – kulturvitalisering av kärnan 2014-2016”
inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2013:497 200
Sammanfattning
– Kommunfullmäktige antog 2010-06-23 § 172 utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av kärnan 2011-2013”. Inom denna strategi har ett
antal delprojekt genomförts och utvärderats. Stadskontoret har nu tagit fram
ett nytt förslag till aktivitetsstrategi för perioden 2014-2016.
–
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18
Aktivitetsstrategi 2.0
Utvärdering av Aktivitetsstrategin 2011-2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Aktivitetsstrategi 2.0 2014-2016 godkänns.
− Kostnader för genomförandet av aktivitetsstrategin finansieras inom kommunstyrelsens anslag Stadens liv och innehåll uppgående till 827 tkr per år i
VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Aktivitetsstrategin 2.0 2014-2016 godkänns. Kostnader för genomförandet
finansieras inom befintligt anslag ”Stadens liv och innehåll” uppgående till
827 tkr per år i VIP 2014-2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Aktivitetsstrategin 2.0 2014-2016 godkänns. Kostnader för genomförandet
finansieras inom befintligt anslag ”Stadens liv och innehåll” uppgående till
827 tkr per år i VIP 2014-2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Åtgärdsprogram 2 – Ljusets stad 2.0 inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2013:496 210
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen har stadskontoret tagit
fram förslag till åtgärdsprogram 2 – Ljusets stad 2.0.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18
Åtgärdsprogran 2 – Ljusets stad 2.0
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Åtgärdsprogram 2.0 – Ljusets stad 2.0 godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Vätterstranden, Harmonisering av stadsgator, Rocksjöpromenaden, Knektaparken, Västra Storgatan och Vindbron, Vedtorget
på Öster, Munksjöns brofästen, Föränderligt ljus Hoppets Torg och Hovrättstorget, Passager i stadskärnan samt Tillfälliga ljusinstallationer.
− 3 mnkr ställs till stadskontorets förfogande gör genomförande av åtgärderna
i utredningen Åtgärdsprogram 2.0 – Ljusets stad 2.0. Medlen finansieras av
anslaget för ljusets stad inom stadsbyggnadsvisionen uppgående till 1,5
mnkr per år 2014-2015, i enlighet med VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Åtgärdsprogram 2 – Ljusets stad 2.0 godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Vätterstranden, Harmonisering av stadsgator, Rocksjöpromenaden, Knektaparken, Västra Storgatan och Vindbron, Vedtorget
på Öster, Munksjöns brofästen, Föränderligt ljus Hoppets Torg och Hovrättstorget, Passager i stadskärnan samt Tillfälliga ljusinstallationer. Åtgärderna finansieras inom befintligt anslag för ljusets stad inom Stadsbyggnadsvisionen uppgående till 1,5 mnkr per år 2014-2015, i enlighet med VIP
2014-2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur
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14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Åtgärdsprogram 2 – Ljusets stad 2.0 godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Vätterstranden, Harmonisering av stadsgator, Rocksjöpromenaden, Knektaparken, Västra Storgatan och Vindbron, Vedtorget
på Öster, Munksjöns brofästen, Föränderligt ljus Hoppets Torg och Hovrättstorget, Passager i stadskärnan samt Tillfälliga ljusinstallationer. Åtgärderna finansieras inom befintligt anslag för ljusets stad inom Stadsbyggnadsvisionen uppgående till 1,5 mnkr per år 2014-2015, i enlighet med VIP
2014-2016.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

§ 11

Exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde,
etapp 1, Jönköpings kommun
Ks/2013:523 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret har tagit fram förslag till exploaterings- och entreprenadavtal för Munksjö fabriksområde, etapp 1, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30
Exploateringsavtal med Tolust Ett AB avseende Munksjö Fabriksområde,
etapp 1
Entreprenadavtal med Tolust Exploaterings AB avseende Munksjö Fabriksområde, etapp 1
Samverkansavtal som godkändes av tekniska nämnden 2012-10-09
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 3.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-01-29.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-30.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-15

§ 12

Antagande av detaljplan för kvarteret Lappen 5 m.fl., södra delen av
Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun
Ks/2014:81
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för kvarteret
Lappen 5 m.fl., södra delen av Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Antagandehandling 2014-01-07
Samrådsredogörelse 2013-10-10
Inkomna yttranden 2013-11-27
Granskningsutlåtande 2014-01-07
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 3.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-01-29.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-30.
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