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§ 160

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Erin Bower
och Ronaldo Otto Bammann om Best Gamers Job. Informationen inleds av
näringslivschefen Camilla Littorin. Vid informationen närvarar även projektledare Helena Nordström.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes signatur
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§ 161

Meddelanden
Anmäls:
Energimarknadsinspektionens beslut 2014-03-31 att avskriva E.ON Gas Sverige AB:s ansökningar om koncession för naturgasledningar mellan Stigamo
och Boxholm respektive Boxholm och Oxelösund.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-05-06 § 45-53

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2014-04-28 § 8-15

Skärstad-Ölmstad

2014-04-07 § 11-20

Tenhult

2014-03-20 § 14-26

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
T.f. kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2014-05-17 med anledning av Qom Ut festivalen 2014
om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-05-19 – 2014-06-01 med anledning av Marknadshelg i city
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2014-05-25 med anledning av Europaparlamentsvalet
om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-06-02 – 2014-07-06 med anledning av Sommaronsdagar i city, stadsbyggnadsvisionen
att bevilja flaggning i Mjölkafållan, Huskvarna med anledning av skolavslutning 2014-06-13
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2014-06-23 – 2014-07-06 med anledning av internationell matmarknad
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2014-08-11/20 med
anledning av Blodomloppet
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja Brahe Basket 35 000 kr i bidrag till Sommarkul med Brahe Basket 2014 från anslaget för integration och delaktighet
2014.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Bildande av Regionkommun – avveckling av Regionförbundet och
hantering av Primärkommunala nämndens projektmedel
Ks/2014:251 000
Sammanfattning
En grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner har
låtit ta fram en promemoria rörande avveckling av Regionförbundet Jönköpings län samt bildandet av en regionkommun fr.o.m. 2015-01-01. Promemorian är utsänd till samtliga primärkommuner i länet i syfte att fullmäktige ska
fatta beslut i enlighet med vad som framgår av promemorian. Stadskontoret
föreslår att fullmäktige tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian.
Beslutsunderlag
PM Bildande av Region Jönköpings län
Stadskontorets yttrande 2014-05-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-05-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Jönköpings kommun tillstyrker att:
− Kvarstående medel för primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet
(i nuläget cirka 20 mnkr netto) överförs till Regionkommunen för att fortsatt
finansiera verksamheten. Medlen disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS).
− Ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS), som
organiseras i regionkommunen, upprättas mellan primärkommunerna och
regionkommunen vilket reglerar regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna.
− Regionstyrelsen ansvarar för avveckling av Regionförbundet från och med 1
januari 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Jönköpings kommun tillstyrker att:
− Kvarstående medel för primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet
(i nuläget cirka 20 mnkr netto) överförs till Regionkommunen för att fortsatt
finansiera verksamheten. Medlen disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS).

Justerandes signatur
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− Ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS), som
organiseras i regionkommunen, upprättas mellan primärkommunerna och
regionkommunen vilket reglerar regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna.
− Regionstyrelsen ansvarar för avveckling av Regionförbundet från och med 1
januari 2015.

Justerandes signatur
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§ 164

Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014-2018
Ks/2014:219 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 252 att tillsätta en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att bl.a. genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag,
genomföra en särskild översyn av pensionsvillkor utifrån ett samhälls- och
framtidsperspektiv, behandla frågan om en sammanslagning av kultur- och
fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar inför kommande mandatperiod,
föreslå en modell för att möjliggöra samordning av olika politiska uppdrag
samt behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kommunfullmäktige till kommittén. Den parlamentariska kommittén har upprättat
slutrapport daterad 2014-04-07.
I rapporten hemställer kommittén att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande, att gälla fr.o.m. nästa mandatperiod:

Justerandes signatur

1.

Kommundelsråden avvecklas. Reglemente för kommundelsråden i Jönköpings kommun upphör att gälla.

2.

Medborgardialogen utvecklas i Jönköpings kommun. Varje nämnd har ett
ansvar att arbeta med och vidareutveckla medborgardialogen. Kommunfullmäktiges presidium svarar för en övergripande ledning och koordinering av utveckling av medborgardialoger i nämndernas olika verksamheter.

3.

De lokala utvecklingsgrupperna ska ges en förstärkt och tydlig politisk
styrning av stadsbyggnadsnämnden.

4.

Kulturnämnden och fritidsnämnden slås samman till en gemensam nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska bestå av 13
ledamöter och 13 ersättare.

5.

Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen slås samman till en gemensam förvaltning som organiseras under kultur- och fritidsnämnden.

6.

Miljönämnden byter namn till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

7.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under nästa mandatperiod göra en
översyn av hur kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa
sätt i Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att under
kommande mandatperiod göra en allmän översyn vad gäller nämndorganisationen och hanteringen angående miljö- och skyddsfrågor i kommunen.

8.

Strategiska mark- och exploateringsfrågor ska ledas och samordnas av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anmodas att tydliggöra tekniska utUtdragsbestyrkande
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skottets roll vad gäller planarbete och exploateringsfrågor. Det ska vidare
finnas tydliga ingångar till kommunen i ärenden om mark- och exploatering så att företagare, exploatörer och medborgare vet till vem eller vilka
man vänder sig i dessa frågor.
9.

Inom kommunstyrelsen inrättas ett upphandlingsutskott som behandlar
principiella upphandlingsfrågor i stället för ledningsutskottet.

10. För att själv kunna besöka kommunala verksamheter ska ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige och i nämnder ha rätt att uppbära förrättningsarvode. Rätten ska gälla två dagar per person och år. För förtroendevald i nämnd ska besök ligga inom nämndens ansvarsområde. Varje besök
ska avrapporteras och protokollföras i nämnd eller, för förtroendevald i
fullmäktige, hos kommunfullmäktiges presidium.
11. Förutom den allmänna utbildning som kommunen ombesörjer åt förtroendevalda vid inledningen av en mandatperiod ska kommunen anordna allmän utbildning till förtroendevalda vid minst ett tillfälle också under pågående mandatperiod.
12. Samordning av fast arvode ska ske för uppdrag i landstinget (regionen)
och kommunen med ett tak på max 110 % av kommunalrådsarvode. För
att säkra, avseende problematiken med att ha två arbetsgivare och deltidslöner som slår negativt för den enskilde beträffande pensionsbeloppet, ska
samordning ske så att den enskilde blir ”anställd” hos den arbetsgivare
som har den högsta deltidsandelen. Denna arbetsgivare betalar den fulla
ersättningen till den enskilde och fakturerar den andra arbetsgivaren sin
andel.
13. Förslag från Sveriges Kommuner och Landsting till nya bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas. Omställningsstödets storlek ska fastställas utifrån den enskildes förutsättningar. Bestämmelserna ska gälla för ny förtroendevald fr.o.m. den 1 april
2014.
14. Förmånsbilar för kommunalråd ska endast beviljas för kommunalråd som
tjänstgör på heltid.
15. Ordföranden i socialnämnden och i äldrenämnden ska uppbära arvode enligt arvodesgrupp 1b. I enlighet härmed ska arvodena justeras för 2:e vice
ordföranden i dessa nämnder.
16. Ordföranden och 2:e vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden ska
uppbära arvode enligt arvodesgrupp 1b.
17. Regelverket rörande arvodering av förtroendevalda förtydligas vad gäller
rätten för 1:e vice ordförande i nämnd att uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode.

Justerandes signatur
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18. Ordinarie gruppledare i kommunfullmäktiges partier ska uppbära årligt
arvode med grundbelopp x 0,3 (arvodesgrupp 5).
19. Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att se över sammansättningen i bolagsstyrelserna inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen för att tillförsäkra
att varje styrelses sammansättning är optimal utifrån respektive bolags mål
och verksamhetsinriktning.
20. Bolagssuppleanter ska utgå ur styrelserna inom Jönköpings Rådhus ABkoncernen. Antalet ordinarie styrelseledamöter utökas med 2, dock med
hänsyn tagen till punkt 19 ovan. Bolagsordningarna ska i enlighet härmed
ändras.
21. Antalet kommunalråd i Jönköpings kommun ska uppgå till sammanlagt
fem heltidsarvoderade tjänster, tre kommunalråd för majoriteten och två
för minoriteten.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommittén – slutrapport 2014-04-07
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-05-14 § 78 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-05-15 § 218 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-05-15 § 67 med tillhörande handlingar
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21
Remissvar från Kommundelsråd Huskvarna 2014-05-05
Remissvar från Kommundelsråd Barnarp 2014-05-11
Remissvar från Kommundelsråd Månsarp-Taberg 2014-05-13
Remissvar från Kommundelsråd Gränna-Visingsö inkomna 2014-05-16
Remissvar från Kommundelsråd Tenhult 2014-05-15
Remissvar från Kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt 2014-05-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-05-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Parlamentariska kommitténs förslag punkt 1- 21 bifalls.
− Den parlamentariska kommitténs uppdrag förklaras avslutat och kommittén
upplöses.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-05-26 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks med följande ändringar och
tillägg:

Justerandes signatur
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− Punkt 1 ges följande lydelse: ”Kommundelsråden behålls tills vidare.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till förtydligande av
uppdrag och arbetsformer för kommundelsråden.”
− Punkt 4 ges följande lydelse: ”Kulturnämnden och fritidsnämnden kvarstår
som två separata nämnder.” Som följd härav ändras punkterna 5 och 16 enligt följande:
• Punkt 5 ges följande lydelse: ”Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen slås samman till en gemensam förvaltning.”
• Punkt 16 utgår.
− Ansvaret för arbetsmarknadsfrågor återförs till kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Yrkanden
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar, med instämmande av kommunalrådet
Elin Rydberg (S), att ordet ”sammansättning” byts ut till ”struktur” i punkt 19 i
parlamentariska kommitténs förslag.
Simon Rundqvist för KD-gruppen yrkar bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) första strecksats i hennes kommunalrådsyttrande gällande kommundelsråden.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) förslag att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor återförs till kommunstyrelsen.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) avslag på punkt 9 i parlamentariska kommitténs förslag, innebärande att principiella upphandlingsfrågor även fortsättningsvis behandlas i ledningsutskottet.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) yrkar följande gällande parlamentratiska kommitténs förslag:
• Punkt 4 avslås
• Punkt 5 avslås
• Punkt 14 – förmånsbilar för kommunalråd avvecklas.
• I punkt 19 görs avslutande tillägg ”…och utifrån ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv”.
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag att
• dels kommundelsråden tillsvidare ska behållas samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag till förtydligande av uppdrag
och arbetsformer för kommundelsråden,
• dels kulturnämnden och fritidsnämnden kvarstår som två separata
nämnder.
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar även att punkt 16 i parlamentratiska
kommitténs förslag ska utgå.
Justerandes signatur
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Vidare instämmer kommunalrådet Birgit Sievers (MP) i kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) yrkande att punkt 5 ska avslås.
Härutöver yrkar kommunalrådet Birgit Sievers (MP) att första meningen i
punkt 10 i parlamentariska kommitténs förslag ges följande lydelse: ”För att på
eget initiativ själv kunna besöka kommunala verksamheter ska ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige och i nämnder ha rätt att uppbära förrättningsarvode.”
Slutligen yrkar kommunalrådet Birgit Sievers (MP) vad gäller förmånsbilar
(punkt 14) att samtliga kommunalråd ska ha samma förutsättning, oberoende
av tjänstgöringsgrad, att sköta sitt uppdrag.
Protokollsanteckningar
Simon Rundqvist för KD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Kommundelsråden fungerar idag i många fall inte optimalt. Att avveckla dem
skulle dock innebära att man tappade en lokal röst i den kommungemensamma
organisationen. Vi vill istället utveckla den och vill att man bland annat i utredningen ser över hur man kan nå bättre samordning mellan lokala utvecklingsgrupper och kommundelsråden, antalet ledamöter i råden, eventuella sammanslagningar, tydligare arbetsuppgifter, sekreterarhjälp, kanske måste man
inte heller bo i kommundelen för att sitta i kommundelsråden om man har annan koppling. Allt i syfte att modernisera och utveckla kommundelsråden.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta de punkter i parlamentariska kommitténs rapport där olika förslag föreligger. Härefter upptas det samstämmiga förslaget i övrigt.
Punkt 1. Kommundelsråden
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag varvid kommunstyrelsen
utan omröstning beslutar att bifalla det sistnämnda förslaget.
Reservation
Ledamöterna för M, FP och C reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Punkt 4. Kulturnämnden och fritidsnämnden
Ordföranden ställer proposition på Mats Greens (M) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) m.fl. förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Justerandes signatur
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) m.fl. förslag.
Till följd härav har punkt 16 i parlamentariska kommitténs förslag fallit.
Reservation
Ledamöterna för M, KD och C reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Punkt 5. Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag samt kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yrkande i vilket kommunalrådet Birgit Sievers
(MP) instämt – och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag beslutar kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
yrkande.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

13

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Reservation
Ledamöterna för FP och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yrkande.
Ansvarig nämnd för arbetsmarknadsfrågor
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) respektive
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag, till vilket kommunalrådet Ann-Mari
Nilsson (C) yrkat bifall, och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)

x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

Summa

8

15

x
x
x
x

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Reservation
Ledamöterna för S och C reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Punkt 14. Förmånsbilar
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

12

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

1

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster, 1 ledamot avstår
från att rösta, beslutat bifalla kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.

Justerandes signatur
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Ordföranden konstaterar att kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande har
fallit angående punkt 14.
Reservation
Ledamöterna för FP och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Punkt 19. Bolagsstyrelser inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla det samstämmiga förslaget om att
ersätta ordet ”sammansättning” med ordet ”struktur” i den aktuella punkten.
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag respektive kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yrkande varvid
kommunstyrelsen utan omröstning beslutar bifalla det förstnämnda förslaget.
Reservation
Anna Mårtensson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Punkt 10. Verksamhetsbesök med förrättningsarvode
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar bifalla det förstnämnda förslaget.
Reservation
Birgit Sievers (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Punkt 9. Utskott för upphandlingsfrågor
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar bifalla det förstnämnda förslaget.
Reservation
Ann-Mari Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Övriga punkter i parlamentariska kommitténs förslag
Slutligen upptas förslagets övriga punkter där samstämmighet råder varvid
kommunstyrelsen beslutar att bifalla desamma.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
− Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls med ändring i följande punkter:
1. Kommundelsråden behålls tills vidare. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
ta fram ett förslag till förtydligande av uppdrag och arbetsformer för kommundelsråden.
4. Kulturnämnden och fritidsnämnden kvarstår som två separata nämnder.
16. Utgår

Justerandes signatur
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19. Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att se över sammansättningen i bolagsstyrelserna inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen för att tillförsäkra
att varje styrelses struktur är optimal utifrån respektive bolags mål och verksamhetsinriktning.
− Den parlamentariska kommitténs uppdrag förklaras avslutat och kommittén
upplöses.
Reservationer
Reservationer finns redovisade i anslutning till kommunstyrelsens behandling
av respektive delfråga enligt ovan.
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§ 165

Delrapport från Parlamentariska kommittén – Starttid för Jönköpings kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden
Ks/2014:110 101
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén har överlämnat en delrapport avseende frågan om
starttid för Jönköpings kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden. Parlamentariska kommittén föreslår att starttiden för fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden 2014-2018 ska vara kl. 13:00. Förslaget innebär att kommunstyrelsens sammanträden som enligt nuvarande ordning hålls
dagen före kommunfullmäktiges sammanträden kan behöva flyttas av administrativa skäl så att fullmäktigesammanträdena hinner förberedas.
Beslutsunderlag
Delrapport från parlamentariska kommittén ”Starttid för Jönköpings kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden” med tillhörande missiv 2014-01-30
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-09 § 91 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-05-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Parlamentariska kommitténs förslag tillstyrks innebärande att starttiden för
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden
2014-2018 ska vara kl. 13:00.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Parlamentariska kommitténs förslag tillstyrks innebärande att starttiden för
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden
2014-2018 ska vara kl. 13:00.

Justerandes signatur
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§ 166

Jämställdhetsrapport 2013
Ks/2013:486 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2011-12-01 § 353 Jämställdhetsplan 2012-2014 för
Jönköpings kommun. Enligt planen ska åtgärder och effekter av jämställdhetsarbetet redovisas årligen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-15
Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2013
Utvärdering av implementeringen av jämställdhetsplanen i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-05-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2013 godkänns.
− Uppdrag ges till AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder och AB Grännahus att omgående behandla sin gemensamma jämställdhetsrapport i respektive styrelse.
− Uppdrag ges till överförmyndarnämnden att omgående ta fram en genomförandeplan för 2014 års jämställdhetsarbete.
− Uppdrag ges till äldrenämnden och socialnämnden att utreda hur många
medarbetare per enhetschef i hemtjänsten som är optimalt för att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Utredningen ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i augusti 2014.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2014 sammanställa
beräknade kostnader för att lösa ofrivillig deltid.
− Uppdrag ges till nämnder och berörda bolag att synliggöra de resurser som
avsätts för genomförandeplaner.
− Nämnder och berörda bolag uppmanas att förtydliga jämställdhetssamordnarnas roll och uppgift.
− Nämnder och berörda bolag uppmanas att ta del av Länsstyrelsens jämställdhetstrategi.

Justerandes signatur
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− Nämnder och samtliga bolag uppmanas att beakta vad som framkommer i
majoritetens kommunalrådsyttrande i övrigt.
− Kommunfullmäktiges beslut, stadskontorets jämställdhetsrapport och
kommunalrådsyttrandena översänds till nämnder och samtliga bolag, kommunfullmäktiges presidium samt till kommunstyrelsen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att senast i augusti 2014 sammanställa beräknade kostnader för att lösa ofrivillig deltid.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-05-26 vari kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
− Uppdrag ges till äldrenämnden att i dialog med brukare och fackliga organisationer arbeta fram ett nytt tidsrapporteringssystem för hemtjänsten.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Yrkande
Simon Rundqvist (KD) yrkar, med instämmande av Mats Green (M), AnnMari Nilsson (C) och Birgit Sievers (MP), bifall till stadskontorets förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på Simon Rundqvists (KD) yrkande respektive
kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag och finner Simon Rundqvists
(KD) yrkande antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Simon Rundqvists (KD) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)

x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x

Summa

8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
Simon Rundqvists (KD) yrkande.
Till följd härav har kommunalrådet Elin Rydbergs (S) tilläggsförslag fallit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2013 godkänns.
Reservation
S- och FP-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) förslag.

Justerandes signatur
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§ 167

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2013
Ks/2014:247 042
Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras och revisionsberättelsen har nu inkommit. Därmed överlämnas revisionsberättelsen till
kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2014-04-28
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes signatur
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§ 168

Uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utarbeta
en strategi för studie- och yrkesvägledarnas kompetensförsörjning
Ks/2014:168 628
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31 § 279 att uppdra till utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden att utarbeta en strategi för studie- och yrkesvägledarnas kompetensförsörjning. I förutsättningarna för uppdraget ingick att
arbetet skulle göras i samverkan med Arbetsförmedlingen och de branscher
som är företrädda i närområdet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-05-12 § 65 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-05-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-05-26 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
− Informationshämtning gällande nuläge och behov på arbetsmarknaden ska
ske från arbetsmarknadens samtliga parter, såväl från arbetsgivarna som de
fackliga organisationerna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först det samstämmiga förslaget till beslut varvid
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning
Ordförande ställer proposition om bifall respektive avslag på tilläggsförslaget
och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.

Justerandes signatur
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur
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§ 169

Justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn
enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer
Ks/2014:231 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2012-06-20 § 206 ”Program för ansökningar,
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer”.
Kommunfullmäktige gjorde justeringar i programmet 2013-05-30 § 143.
Socialnämnden föreslår nu i enlighet med socialförvaltningens tjänsteskrivelse
att vissa redaktionella ändringar görs i programmet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-04-15 § 78 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-05-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− De i socialnämndens tjänsteskrivelse föreslagna ändringarna i ”Program för
ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer”, fastställs.
− Redaktionella ändringar i ”Program för ansökningar, tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer” får beslutas av socialnämnden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− De i socialnämndens tjänsteskrivelse föreslagna ändringarna i ”Program för
ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer”, fastställs.
− Redaktionella ändringar i ”Program för ansökningar, tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer” får beslutas av socialnämnden.

Justerandes signatur
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§ 170

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.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-04-16 § 59 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-05-13 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.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-05-21 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.
− 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.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-05-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ärendet återremitteras till äldrenämnden för en fördjupad konsekvensanalys av kostnaderna för att införa fler matproducenter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om återremiss respektive avgörande vid dagens
sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande av ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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 årJusterandes signatur
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ligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos (S) förslag om
återremiss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Antagande av detaljplan för Idyllen 1 m.fl. i Hovslätt, Jönköpings
kommun
Ks/2014:199 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-03-20 föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för Idyllen 1 m.fl. i Hovslätt, Jönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-03-20 § 83 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Detaljplan för Idyllen 1 m.fl. i Hovslätt, Jönköpings kommun, daterad
2013-12-12, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Detaljplan för Idyllen 1 m.fl. i Hovslätt, Jönköpings kommun, daterad
2013-12-12, antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
2014-2018 samt reviderad projektplan för 2014-2019
Ks/2014:229 250
Sammanfattning
I samband med behandlingen av kommunalt bostadsförsörjningsprogram
2013-09-26 § 230 beslöt kommunfullmäktige att programmet ska revideras i
sin helhet vartannat år och att däremellan görs en kortare uppföljning samt en
revidering av programmets projektplan. Kommunens ASP-grupp, med representanter från de olika förvaltningarna, har nu tagit fram en rapport för uppföljning av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Rapport avseende uppföljning av Kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
2014-2018 samt reviderad projektplan för 2014-2019
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-05-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport avseende uppföljning av Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
för 2014-2018 samt reviderad projektplan för 2014-2019 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-05-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport avseende uppföljning av Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
för 2014-2018 samt reviderad projektplan för 2014-2019 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1 år 2014
Ks/2014:260 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för kvartal 1 år 2014, samt redovisning av antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2014-04-01
Statistik över anskaffning av sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2014 i Jönköpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1 år 2014 i Jönköpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur
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§ 174

Fastställande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings
kommun
Ks/2014:238 003
Sammanfattning
Lokala föreskrifter för Jönköpings kommun avseende skydd av människors
hälsa och miljö antogs av kommunfullmäktige 2003-06-18 § 232. Miljönämnden har gjort en översyn av föreskrifterna. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun har remitterats till berörda nämnder, myndigheter och organisationer för synpunkter. Inkomna synpunkter har resulterat i
ett reviderat förslag på föreskrifter.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2014-05-07 § 53 samt tillhörande tjänsteskrivelse med
förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Miljönämndens förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings
kommun fastställs att gälla från och med 2014-07-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Miljönämndens förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings
kommun fastställs att gälla från och med 2014-07-01.

Justerandes signatur
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§ 175

Fastställande av hundföreskrifter för Jönköpings kommun
Ks/2014:237 003
Sammanfattning
Gällande hundföreskrifter för Jönköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 1995-11-23 § 412. Miljönämnden har gjort en översyn av föreskrifterna varvid en del förändringar gjorts. Förslaget till nya hundföreskrifter
har varit föremål för remiss till berörda nämnder, myndigheter och organisationer.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2014-05-07 § 54 samt tillhörande tjänsteskrivelse med
förslag till Hundföreskrifter för Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Miljönämndens förslag till Hundföreskrifter för Jönköpings kommun fastställs att gälla från och med 2014-08-01.
− Hundföreskrifter för Jönköpings kommun antagna av kommunfullmäktige
1995-11-23 § 412 upphävs 2014-08-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Miljönämndens förslag till Hundföreskrifter för Jönköpings kommun fastställs att gälla från och med 2014-08-01.
− Hundföreskrifter för Jönköpings kommun antagna av kommunfullmäktige
1995-11-23 § 412 upphävs 2014-08-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-03

§ 176

Medborgarförslag om upprustning av gångvägen mellan Gräshagen
och Tokarp
Ks/2013:488 317
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att belysning samt hundlatriner sätts upp på
gångväg mellan Gräshagen och Tokarp.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28 § 284 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-11-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-03-20 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-05-06 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-05-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-03
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
Xx
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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