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§ 177

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar vd för Elmia
AB Robert Sumberesi om Elmia AB:s verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.20.
Sedan kommunstyrelsens sammanträde återupptagits informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 7. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. maj 2014.
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§ 178

Meddelanden
Anmäls:
Regionförbundet Jönköpings läns rapport ”Sex år med RUP – Regionalt
utvecklingsprogram för Jönköpings län”
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-05-19 § 38-40

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2014-03-24 § 66-81

Lekeryd

2014-04-23 § 12-20

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-17

§ 179

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Louise och Axel Fahlströms fond.
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för
stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
T.f. kanslichefens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Utredningschefens beslut att bevilja Råslätts bibliotek 1700 kr från anslaget för
integration och delaktighet 2014 till delfinansiering av resa för bokcirkelns
deltagare tillsammans med Svenska kyrkan på Råslätt.
Ledningsutskottets protokoll 2014-05-19 § 38-40.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 180

Utökat rambelopp för certifikatprogram respektive obligationsprogram (MTN-program)
Ks/2014:254 045
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 376 att upprätta kapitalmarknadsprogram. Beslutet innefattade även upprättande av certifikatprogram, utökning av obligationsprogram (MTN-program) samt kreditvärderingsprocess.
Med anledning av att villkoren för kommunkoncernens upplåning via certifikatprogram och MTN-program har varit fördelaktiga samt att kommunen har
ett behov av nyupplåning för nyinvesteringar de kommande åren föreslås att
Jönköpings kommun utökar rambeloppen till 2 500 mnkr för certifikatprogrammet respektive 4 000 mnkr för MTN-programmet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun utökar befintligt certifikatprogram från 1 500 mnkr
till ett rambelopp om 2 500 mnkr.
− Jönköpings kommun utökar befintligt MTN-program från 2 000 mnkr till
ett rambelopp om 4 000 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun utökar befintligt certifikatprogram från 1 500 mnkr
till ett rambelopp om 2 500 mnkr.
− Jönköpings kommun utökar befintligt MTN-program från 2 000 mnkr till
ett rambelopp om 4 000 mnkr.
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§ 181

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. maj 2014
Ks/2014:278 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. maj 2014. Rapporten innehåller förutom en ekonomisk redogörelse med
prognos, redovisning av särskilda uppdrag samt uppföljning av sjukfrånvaro
och återbesättningsprövning.
Budgeterat resultat för skattefinansierad verksamhet uppgick enligt fastställd
budget till knappt 55 mnkr. Budgeterat resultat för den skattefinansierade verksamheten uppgår nu till 19 mnkr som en följd av beslut om bl.a. dispositioner
ur resultatfonder, ingen utdelning från Bostads AB Vätterhem mm.
Prognosen visare ett resultat på 26 mnkr inkl. affärsverksamhet. Detta ska jämföras med ett budgeterat resultat på 20 mnkr. Resultatet enligt prognosen är
därmed 6 mnkr bättre än budgeterat. Kommunstyrelsen, miljö-, barn- och utbildnings, äldre- samt socialnämnden beräknar negativa budgetavvikelser. I
resultatet ingår realisationsvinster samt realiserad värdeökning med 40 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-12
Månadsrapport maj för 2014 daterad 2014-06-12
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. maj 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-17

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. maj 2014 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Bun
Mn
Sn
Än

Justerandes signatur
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§ 182

Yttrande över departementspromemorian ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2014:9)
Ks/2014:194 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2014-03-19 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt departementspromemorian ”En samlad kunskapsstyrning för hälsooch sjukvård och socialtjänst” (Ds 2014:9) för synpunkter senast 2014-06-19.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-03-19
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 107 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2014-05-21 § 71 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2014:9) överlämnas i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över promemorian ”En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2014:9) överlämnas i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes signatur
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§ 183

Uppdrag till stadskontoret att göra en översyn och redovisa förslag
om hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras
Ks/2013:360 805
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2013-06-18 § 232 stadskontoret i uppdrag att undersöka
möjligheten att inrätta en förvaltningsövergripande funktion, ”föreningslots”,
som enligt modellen ”en väg in” kan stötta föreningar att finna finansiering,
samt att göra en översyn och redovisa förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda målgruppen av
föreningar som är berättigade till bidrag. Stadskontoret har inkommit med redovisning av uppdragen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10
Kulturnämndens beslut 2014-04-16 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-04-16 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 111 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2014-05-21 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta en
förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-06-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− En funktion som s.k. föreningslots inrättas inom fritidsnämnden, vars uppgift bland annat är att finna finansieringslösningar samt vara en garant för

Justerandes signatur
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att olika kommunala instanser får information om bidrag söks från flera instanser till ett och samma evenemang.
Uppdrag ges till fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av
förening det gäller.
Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med undantag
av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA, som
också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
Uppdrag ges till fritidsnämnden göra en översyn av de generella reglerna
för kommunens bidragsgivning till föreningar i syfte att fler föreningar som
gör en god samhällsinsats också ska omfattas av regelverket.
Uppdrag ges till fritidsnämnden att föra regelbunden dialog med berörda
nämnder för att säkerställa att föreningarna behandlas lika.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-06-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av
förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med undantag
av föreningarna Kvinno-tjejjouren och Hela Människan RIA, som också
har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att senast 2015-12-31 återkomma till kommunfullmäktige med en utvärdering av genomförda förändringar. Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga nämnder och innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet kan förbättras.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan
på kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till de beredande kommunalråden inom ansvarsområde 2.
Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes signatur
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§ 184

Uppdrag att utreda hur ett ökat mottagande av upp till 17 ensamkommande flyktingbarn kan organiseras
Ks/2014:183 133
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 35 att ge socialnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande upp till 17 asylplatser bäst
kan organiseras. Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 109 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-06-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur
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§ 185

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2014
Ks/2014:256 133
Sammanfattning
Socialnämnden har upprättat förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2014. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska detta förslag avseende internbudget fastställas av kommunstyrelsen. Socialnämnden har även
lämnat ett principförslag till en förändrad budgetprocess för invandrar- och
flyktingverksamhet.
Förslaget grundas på Jönköpings kommuns överenskommelse med Länsstyrelsen om att år 2014 ta emot 450 flyktingar varav 80 avser nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen och Migrationsverket samt 370 egenbosatta nyanlända i kommunen enligt planeringstalet, vilket
inkluderar ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 110 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
− Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2014 godkänns.
− Principförslaget till en förändrad budgetprocess för invandrar- och flyktingverksamhet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-06-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2014 godkänns.
− Principförslaget till en förändrad budgetprocess för invandrar- och flyktingverksamhet godkänns.
Beslutet expedieras till:
Sn
Justerandes signatur
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§ 186

Förslag till skötselplan för naturreservatet Bondberget i Jönköpings
kommun
Ks/2014:215 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2014-06-30
yttra sig över förslag till skötselplan för naturreservatet Bondberget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss inkommen 2014-04-04
Förslag till skötselplan daterad 2014-03-26
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-05-15 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Tekniska nämndens beslut med 2014-05-06 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse samt stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-05-15 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Tekniska nämndens beslut med 2014-05-06 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse samt stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-05-15 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 187

Yttrande över ansökan från Tabergs Bilskrot AB om auktorisation
enligt bilskrotningsförordningen
Ks/2014:242 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ansökan från Tabergs
Bilskrot AB om fortsatt auktorisation enligt bilskrotningsförordningen inom
fastigheten Flahult 3:236 i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-04-30
Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 68 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-12 § 263 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 68 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-06-12 § 263 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 68 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-06-12 § 263 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 188

Yttrande över ansökan från Jönköpings Bildemontering AB om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen
Ks/2014:255 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Jönköpings Bildemontering AB om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen
inom fastigheten Riddersberg 1:15 i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-05-12
Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-06-12 § 262 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 69 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-06-12 § 262 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 69 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-06-12 § 262 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn
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§ 189

Yttrande över förslag till vägledning för kommunal viltförvaltning
Ks/2014:243 480
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2014-06-20
yttra sig över förslag till ”Vägledning för kommunal viltförvaltning”.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-04-30
Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 66 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-06-10 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 66 och tekniska nämndens beslut
2014-06-10 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar att i förslag till Policy till jaktupplåtelser på kommunens mark bör man rekommendera att fällor för levandefångst
av den typ där djuret hålls fast i snara ej får användas. Fångstfällor med snara
kan anses som plågsamt för djuret, och dessutom plågsamt under lång tid, då
det kan ta upp till 24 timmar innan fällan vittjas. Det är inte jakt med höga
etiska värderingar.
Ingvar Åkerberg (FP) instämmer i yrkandet.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande den del av ärendet som gäller
Policy för jakträttsupplåtelser på kommunens mark.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande respektive de beredande kommunalrådens förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit de beredande kommunalrådens förslag i denna del av
ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till de beredande kommunalrådens förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Jan Ericson (S)
Anette Höglund (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x

Summa

13

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster och 2 nej-röster beslutat bifalla
de beredande kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla det samstämmiga förslaget i
övriga delar av ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-06-04 § 66 och tekniska nämndens beslut
2014-06-10 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Reservation
Ledamöterna för FP och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Tn
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§ 190

Yttrande över Länsstyrelsens remiss – Åtgärdsprogram
”Minskad klimatpåverkan 2015-2019”
Ks/2014:180 420
Sammanfattning
Klimatrådet för Jönköpings län har tagit fram förslag till åtgärdsprogram
”Minskad klimatpåverkan 2015-2019”. Länsstyrelsen har berett Jönköpings
kommun tillfälle att yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-03-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Länsstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-09 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-09 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn
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§ 191

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Mariebo 1:1,
Jönköpings kommun
Ks/2014:268 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2014-05-28 för yttrande
senast 2014-06-18 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för
del av Mariebo 1:1, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2014-05-28 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Mariebo 1:1, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Mariebo 1:1, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 192

Avfallssamverkan i Jönköpings län
Ks/2014:272 450
Sammanfattning
Samverkan inom avfallsområdet i Jönköpings län har utretts under 2013-2014.
Utredningar avsåg att belysa förutsättningar för formellt samarbete i gemensam
organisation mellan Habo, Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd
och Värnamo. Utredningsuppdraget har genomförts av Sweco Environment i
Falun med stöd av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt en politisk
styrgrupp. Uppdraget har redovisats för kommunerna politiska och tjänstemannaledningar i april 2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-04
PM Sweco 2014-06-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Under förutsättning att Habo, Gislaved, Gnosjö, Mullsjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner fattar motsvarande beslut om fortsatt arbete för samverkan
inom avfallsverksamheten föreslås kommunstyrelsen besluta:
– Underlag för ställningstagande tas fram om samverkan inom kommunens
lagstadgade ansvar för avfallshantering i huvudsaklig överensstämmelse
med rekommenderat förslag.
– Underlag för ställningstagande tas fram om samutnyttjande av regional
biogasanläggning i Jönköping med därpå följande regionalt nyttjande av
biogas och rötrest.
– Ansvariga kommunalråd i berörda kommuner utgör politisk styrgrupp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-06-05 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att Habo, Gislaved, Gnosjö, Mullsjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner fattar motsvarande beslut om fortsatt arbete för samverkan
inom avfallsverksamheten beslutar kommunstyrelsen följande:
– Underlag för ställningstagande tas fram om samverkan inom kommunens
lagstadgade ansvar för avfallshantering i huvudsaklig överensstämmelse
med rekommenderat förslag.
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– Underlag för ställningstagande tas fram om samutnyttjande av regional
biogasanläggning i Jönköping med därpå följande regionalt nyttjande av
biogas och rötrest.
– Ansvariga kommunalråd i berörda kommuner utgör politisk styrgrupp.
Beslutet expedieras till:
Habo kommun
Gislaved kommun
Gnosjö kommun
Mullsjö kommun
Vaggeryd kommun
Värnamo kommun
Sweco Environment
Tn
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§ 193

Verksamhetsplan för Jönköpings kommuns landsbygder 2014
Ks/2014:273 149
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2014-03-27 ”Program för Jönköpings kommuns landsbygder”. Med anledning av programmet kommer årligen en verksamhetsplan att tas fram för beslut i kommunstyrelsen som beskriver det arbete
som avses bedrivas under året samt kostnader för detta.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2014-05-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Upprättat förslag till verksamhetsplan för arbetet med Jönköpings kommuns landsbygder fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens beslut
− Upprättat förslag till verksamhetsplan för arbetet med Jönköpings kommuns landsbygder fastställs.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
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§ 194

Avslutning
Ordförande Mats Green (M) tillönskar samtliga en riktigt skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande Elin Rydberg (S) tackar ordföranden för ett gott arbete
och önskar honom en trevlig sommar.
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