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Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-13.20

Beslutande

Andreas Sturesson (KD) tjänstgörande ordförande
Per Johansson (M) ers M Green (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD) ers S Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S) fr 09.05
Jan Ericson (S) ers C Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)

Övriga närvarande

Göran Karlsson (M) till 12.00
Albert Åhs (M) till 12.00
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C) kl 09.50-12.00
Peter Lundvall (MP)
Dan Mattsson (S) till 11.45
Britt-Marie Glaad (S) till 11.45
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Anna Mårtensson (FP)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör § 320
Leif Eriksson, ekonomichef
Sven Eliasson, jurist
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 320-355

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Andreas Sturesson
Justerande

Anna Mårtensson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-12-03

Datum för anslags uppsättande

2014-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström

Justerandes sign
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§ 320

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsas Karin Semberg
välkommen av ordföranden. Karin Semberg, som föreslagits till tjänsten som
ny kultur- och fritidsdirektör, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter informerar Patrik Oldérius, VD för Destination Jönköping AB, om
kommunens evenemangsstöd 2015.
Slutligen informerar ekonomichef Leif Eriksson om ärende 14. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2014.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med
fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 321

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2014-11-03 § 62-69

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-11-04 § 89-102

Tekniska utskottets protokoll

2014-10-29 § 25-28

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 322

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja ansökningar om utdelning
ur Skogsallmänningsfonden Visingsö.
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Kanslichefens beslut att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra
sida från och med 2015-01-19 till och med 2015-02-02 med anledning av Stora
LEKdagen.
Utredningschefens beslut:
att bevilja Kungsporten friskvård 20 000 kr till projekt för friskvård kvinnor
och barn Huskvarna söder etapp 2 från anslaget för integration och delaktighet
2014
att bevilja KFUM och Jönköpings Atletklubb 10 000 kr till projekt ungdomsgrupper med styrketräning från anslaget för integration och delaktighet 2014
att bevilja Vårsols Familjecenter 37 000 kr till samtalsgrupper för nyanlända
barn och föräldrar från anslaget för integration och delaktighet 2014.
Ledningsutskottets protokoll

2014-11-03 § 62-69

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-11-04 § 89-102

Personalutskottets protokoll

2014-11-05 § 69-76

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 323

Yttrande över ”Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda” (Ju2014/4250/D)
Ks/2014:358 119
Sammanfattning
Justitiedepartementet har berett Jönköpings kommun möjlighet att senast
2014-12-05 yttra sig över remissen ”Kartläggning av domstolarnas bedömning
av straffvärdet för hot mot förtroendevalda (Ju2014/4250/D)”. Ärendet har
remitterats till räddningstjänsten som i samråd med stadskontoret arbetat fram
ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Justitiedepartementet remiss 2014-08-25
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2014-11-17 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2014-11-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över remissen ”Kartläggning av domstolarnas bedömning av
straffvärdet för hot mot förtroendevalda (Ju2014/4250/D)” avges enligt
räddningstjänstens förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över remissen ”Kartläggning av domstolarnas bedömning av
straffvärdet för hot mot förtroendevalda (Ju2014/4250/D)” avges enligt
räddningstjänstens förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Räddningstjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 324

Bildande av koncern för Jönköping Energi
Ks/2014:413 107
Sammanfattning
Ett förslag till ny koncernstruktur för Jönköping Energi har utarbetats. Förslaget har behandlats och godkänts av Jönköpings Rådhus AB 2014-10-06 § 55.
Den nya organisationen föreslås börja gälla från och med årsstämman 2015.
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bildandet av
en energikoncern med Jönköping Energi AB som moderbolag. Vidare föreslås
att Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för ombildning till energikoncern.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2014-10-06 § 55 och 2014-11-03 § 73
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till koncernstruktur för Jönköping Energi godkänns
och börjar gälla i samband med årsstämma 2015.
− Jönköping Energi AB köper aktierna i Jönköping Energi Nät AB för 135
mnkr, Jönköping Energi Biogas AB för 3 mnkr samt Huskvarnaåns Kraft
AB för 100 tkr.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att organisera energikoncernen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets förslag till koncernstruktur för Jönköping Energi godkänns
och börjar gälla i samband med årsstämma 2015.
− Jönköping Energi AB köper aktierna i Jönköping Energi Nät AB för 135
mnkr, Jönköping Energi Biogas AB för 3 mnkr samt Huskvarnaåns Kraft
AB för 100 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att organisera energikoncernen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur
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§ 325

Samverkansavtal avseende marknadsföring av området LogPoint
South Sweden
Ks/2014:412 149
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun har kommit överens om att avveckla bolaget LogPoint AB. I samband med kommunfullmäktiges beslut att
avveckla bolaget fick kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla och marknadsföra Torsviksområdet som logistik-, transport- och industricentrum. Förslag på
samverkansavtal har förhandlats fram med Vaggeryds kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-03
Förslag till samverkansavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-03 med för slag till kommunstyrelsens
beslut:
− Samverkansavtal mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner godkänns.
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder enligt samverkansavtalet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Samverkansavtal mellan Jönköpings och Vaggeryds kommuner godkänns.
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder enligt samverkansavtalet.
Beslutet expedieras till:
Vaggeryds kommun
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 326

Revidering av program för personalrörlighet inom och från
Jönköpings kommun
Ks/2014:424 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, 2008-06-18 § 209, att anta Riktlinjer som avser
personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun. Genom kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 91 om ändringar av kommunens styrdokument
har benämningen på dokumentet ändrats till Program för personalrörlighet
inom och från Jönköpings kommun. Därutöver föreligger behov av en uppdatering och anpassning av Program för personalrörligheten i Jönköpings kommun
till nuvarande verksamhet. Förslag till ändringar redovisas i bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens personalutskott.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-15
Förslag till Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun
Kommunfullmäktige beslut 2008-06-18 § 209
Personalutskottets beslut 2014-10-15 § 65
Samverkansprotokoll 2014-10-23 § 66
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Revidering av Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings
kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Revidering av Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings
kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2014-10-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Revidering av riktlinjer för rehabiliteringsarbete i Jönköpings
kommun
Ks/2014:249 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-08-27 § 211 att anta Policy och riktlinjer
för rehabiliteringsarbete i Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen bemyndigades att, vid behov, göra förändringar i riktlinjerna. Riktlinjerna för rehabiliteringarbetet i Jönköpings kommun är nu i behov att uppdateras och anpassas till
nuvarande verksamhet. Stadskontoret har inkommit med förslag till uppdatering av riktlinjerna. Förslaget har behandlats i kommunstyrelsens personalutskott.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse och riktlinjer för rehabiliteringsarbetet i Jönköpings kommun, daterade 2014-10-15
Kommunfullmäktiges beslut 2009-08-27 § 211
Samverkansprotokoll 2014-04-29 § 33
Personalutskottets beslut 2014-10-15 § 64
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Riktlinjerna för rehabiliteringsarbete i Jönköpings kommun fastställs enligt
stadskontorets förslag 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Riktlinjerna för rehabiliteringsarbete i Jönköpings kommun fastställs enligt
stadskontorets förslag 2014-10-15.
Beslutet expedieras till:
Personalchefen

Justerandes signatur
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§ 328

Redovisning av uppdrag att utreda rivning och ersättningslokaler,
Jönköpings idrottshus
Ks/2014:316 293
Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med en redovisning av uppdrag att utreda
rivning av hall A med källarplan med påföljande nybyggnation av ersättningslokaler. I utredningsuppdraget ingick att utreda om mark som frigörs i och med
rivning och nybyggnation kan exploateras för annat ändamål. Som ett led i
arbetet har fritidsnämnden tagit fram ett lokalprogram avseende nybyggda idrottslokaler som ersätter hall A med källarplan. Därefter har stadskontoret gjort
en genomgång av ärendet och konstaterar att tekniska nämnden genomfört
uppdraget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Därmed föreslås att tekniska nämndens redovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-06-17 § 124 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-09-18 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till Lokalprogram Jönköpings idrottshus ny A-hall
Stadskontorets yttrande 2014-11-04
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-11-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att, i samverkan med fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utreda rivning av hall A med
källarplan samt nybyggnation av ersättningslokaler på den plats som idag
rymmer hall A, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos yttrande 2014-11-28 vari kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag tillstyrks med beaktande av vad som framgår av kommunalrådet Ilan De Bassos yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Green (M) förslag, nämligen följande:
− Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att, i samverkan med fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utreda rivning av hall A med
källarplan samt nybyggnation av ersättningslokaler på den plats som idag
rymmer hall A, godkänns.

Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Tn
Fn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 329

Reglemente för miljö-och hälsoskyddsnämnden
Ks/2014:429 003
Sammanfattning
Miljönämnden har föreslagit ändringar i sitt reglemente.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2014-11-12 § 120 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings
kommun antas att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
− Reglemente för miljönämnden, antaget enligt kommunfullmäktige
2011-01-27 § 23, upphör att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings
kommun antas att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
− Reglemente för miljönämnden, antaget enligt kommunfullmäktige
2011-01-27 § 23, upphör att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 330

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ks/2014:425 003
Sammanfattning
Stadskontoret har i samband med beredning av ärendet rörande en ny kulturoch fritidsförvaltning lämnat förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Förslaget rörande nytt reglemente remitterades av kommunstyrelsen
2014-10-15 § 278 till kulturnämnden och fritidsnämnden. Nämnderna har inkommit med synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Fritidsnämnden 2014-11-19 § 132 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämnden 2014-11-12 § 166 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-24
Reviderat förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets reviderade förslag till reglemente antas som kommunstyrelsens förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsens förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
antas och börjar gälla fr.o.m. 2015-01-01.
− Reglemente för kulturnämnden beslutat av komunfullmäktige 2011-01-27
§ 22 upphör att gälla 2015-01-01.
− Reglemente för fritidsnämnden beslutat av komunfullmäktige 2011-01-27
§ 21 upphör att gälla 2015-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets reviderade förslag till reglemente antas som kommunstyrelsens förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
antas och börjar gälla fr.o.m. 2015-01-01.
− Reglemente för kulturnämnden beslutat av komunfullmäktige 2011-01-27
§ 22 upphör att gälla 2015-01-01.
− Reglemente för fritidsnämnden beslutat av komunfullmäktige 2011-01-27
§ 21 upphör att gälla 2015-01-01.
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§ 331

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2014
Ks/2014:423 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. oktober 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. Prognosen
visar ett resultat på knappt 29 mnkr inkl. affärsverksamhet. Detta ska jämföras
med ett budgeterat resultat på drygt 13 mnkr. Resultatet enligt prognosen är
därmed 16 mnkr bättre än budgeterat.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober för 2014, daterad 2014-11-13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-13 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. oktober 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. oktober 2014 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen
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§ 332

Ändrad rutin för hantering av anslag för självrisker
Ks/2013:216 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat ett förslag till ändrad rutin för hantering av egendomsskador på fastigheter. Förslaget innebär att tekniska kontorets fasstighetsförvaltning från och med innevarande år själva svarar för att åtgärda försäkringsskador på sina fastigheter i de fall de inte täcks av kommunens egendomsförsäkring. Enligt nuvarande rutin kan tekniska kontoret ansökan om ersättning
ur kommunstyrelsens anslag för självrisker för dessa åtgärder. En ombudgetering med 2 800 tkr föreslås från kommunstyrelsens anslag för självrisker till
tekniska nämnden för att finansiera åtgärderna
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra förslag till förändrad rutin för
hantering av skador under självriskbeloppet samt verkställa ombudgetering i
budget 2014 med 2 800 tkr från kommunstyrelsens anslag för självrisker till
tekniska nämnden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra förslag till förändrad rutin för
hantering av skador under självriskbeloppet samt verkställa ombudgetering i
budget 2014 med 2 800 tkr från kommunstyrelsens anslag för självrisker till
tekniska nämnden.
Beslutet expedieras till:
Tn
Stadsdirektören
Ekonomichefen
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§ 333

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2015
Ks/2014:427 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2014-11-10 § 202 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-11-10 § 202
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
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§ 334

Motion om konstrum för exponering av visuell konst
Ks/2014:263 800
Sammanfattning
Henrik Andersson (S) och Eva Swedberg (S) föreslår med hänvisning till vad
som anförs i motion inkommen 2014-05-21 följande:
− Ombyggnadsuppdraget av stadsbiblioteket utökas med uppdraget att också
inrymma Konstrum för visande av visuell konst.
− Den tillkommande satsningen placeras i f.d. café Novellens rum och intilliggande ytor där exponeringen är god.
− Kulturförvaltningen får uppdraget att eftersträva att den visuella konst som
visas upp har en experimentell eller normbrytande inriktning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-22 § 100 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-05-21
Kulturnämndens beslut 2014-10-22 § 151 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-11-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
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§ 335

Handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna
Ks/2012:574 879
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 § 309, i samband med beslut om
VIP 2013-2015, att ge kommunstyrelsen och kulturnämnden i uppdrag att ta
fram ett handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Uppdraget redovisas härmed till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2013-12-11 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-12
Förslag till handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings
kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa
näringarna godkänns.
− Tillkommande kostnader föranledda av genomförande av handlingsprogrammet får rymmas inom anslagna medel till kulturella och kreativa
näringar uppgående till totalt 1 000 tkr under åren 2014-2016. Av de
anslagna medlen disponerar kulturnämnden 300 tkr och kommunstyrelsen
700 tkr under perioden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) yttrande
2014-11-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna godkänns.
− Tillkommande kostnader föranledda av genomförande av handlingsprogrammet får rymmas inom anslagna medel till kulturella och kreativa näringar uppgående till totalt 1 000 tkr under åren 2014-2016. Av de anslagna
medlen disponerar kulturnämnden 300 tkr och kommunstyrelsen 700 tkr
under perioden.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att återkomma med en delrapport angående
handlingsplanens genomförande i samband med bokslut 2015.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-11-25 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) förslag
till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att återkomma med en delrapport angående
handlingsplanens genomförande i samband med bokslut 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna godkänns.
− Tillkommande kostnader föranledda av genomförande av handlingsprogrammet får rymmas inom anslagna medel till kulturella och kreativa näringar uppgående till totalt 1 000 tkr under åren 2014-2016. Av de anslagna
medlen disponerar kulturnämnden 300 tkr och kommunstyrelsen 700 tkr
under perioden.
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§ 336

Avtal med Stiftelsen Jönköpings läns museum avseende den stadshistoriska utställningen
Ks/2012:140 808
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Stiftelsen Jönköpings läns museum har slutit avtal om
uppförande, underhåll och drift av en stadshistorisk utställning om Jönköping.
Avtalet godkändes av kommunstyrelsen 2007-05-16 § 162. Kulturnämnden har
2012-02-22 § 41 beslutat föreslå kommunstyrelsen att se över nuvarande avtal
mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Jönköpings läns museum. Stadskontoret presenterar förslag till avtal avseende den stadshistoriska utställningen.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2012-02-22 § 41 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-04-18 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11
Förslag till avtal
Kulturnämndens beslut 2014-11-12 § 67 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Jönköpings läns museum
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-11-20 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Jönköpings läns museum
godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kn
Stiftelsen Jönköpings läns museum
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§ 337

Etapp 1 Västra höjderna – ombyggnation av Hisingstorpsskolan
Ks/2014:410 292
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår genomförande av om- och tillbyggnad
av Hisingstorpsskolan. Investeringsprojektet innebär att lokaler som idag används för förskoleverksamhet byggs om och till i syfte att i framtiden användas
för undervisning i årskurs F-6. De tillfälliga paviljonger som idag finns på skolan avvecklas. Projektet förutsätter att en ny förskola uppförs i närområdet som
ersättning för den lokal som nu används av förskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-14 § 124 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-11-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-11-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för etapp 1 av projektet Västra höjderna innebärande om- och tillbyggnad av Hisingstorpsskolan godkänns.
− Anslag uppgående till 42,1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för genomförande av etapp 1 av projektet. Anslaget fördelas i enlighet med
förslag till VIP 2015-2017, det vill säga med 500 tkr år 2014, 11,6 mnkr år
2015 och 30 mnkr år 2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-11-14 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-11-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för etapp 1 av projektet Västra höjderna innebärande om- och tillbyggnad av Hisingstorpsskolan godkänns.
− Anslag uppgående till 42,1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för genomförande av etapp 1 av projektet. Anslaget fördelas i enlighet med
förslag till VIP 2015-2017, det vill säga med 500 tkr år 2014, 11,6 mnkr år
2015 och 30 mnkr år 2016.
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§ 338

Slutredovisning av ny- och ombyggnad av Transport- och trafiktekniskt centrum (TTC), etapp 1 och 2, Jönköpings kommun
Ks/2014:157 287
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2008 att genomföra om- och tillbyggnad
av Transport- och Trafiktekniskt Centrum (TTC). Investeringen budgeterades
uppgå till 75 mnkr. Lokalprogrammet kompletterades våren 2009 genom beslut
i fullmäktige innebärande att det kök som ingick i projektet skulle vara ett tilllagningskök i stället för mottagningskök. Projektet har genomförts under perioden 2006 till och med början av 2012. Ny- och ombyggnation har följt lokalprogram med den komplettering som beslutats av fullmäktige. Genomförande
av projektet har resulterat i byggnation av två verkstadslokaler samt sju lektionssalar, tillagningskök, administrativa lokaler, mediatek samt arbetsytor för
skolans arbetslag. Stadskontoret konstaterar att total investeringsutgift för projektet uppgår till 72 650 tkr. Oförbrukade medel i projektet uppgår till 2 350
tkr. Stadskontoret föreslår sammanfattningsvis att tekniska nämndens slutredovisning godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-02-18 § 31 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-04-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-04-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens slutredovisning godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2014-11-11 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens slutredovisning godkänns med stadskontorets kompletteringar.
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§ 339

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden 2013
Ks/2014:204

042

Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
2013 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som förbundsmedlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
2014-03-28
Revisionsberättelse
Stadskontorets yttrande 2014-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-10-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
− Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2014-11-14 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
− Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
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§ 340

Motion om trafikljus vid Kungsgatan
Ks/2013:510 513
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) föreslår i en motion att ett trafikljus tas bort på Kungsgatan
samt att ett mitträcke sätts upp på gatan mellan Munksjörondellen och Åsenvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 § 309 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-12-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-10 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 341

Motion "Hållbar utveckling ett stort ansvar"
Ks/2014:195 400
Sammanfattning
Rolf Wennerhag (S) och Elin Rydberg (S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, föreslår i motion inkommen2014-03-27 att kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samarbete med Jönköping Energi
AB i framtida exploateringsavtal reglera förutsättningarna för att fjärrvärme finns framdraget till nyetableringsområden.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kraftfullt verka för att järnvägsstandarden höjs påtagligt i vårt län.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Länstrafiken för att
följa utvecklingen rörande ny modern spårburen kollektivtrafik, samt
utöka den anropsstyrda trafiken på landsbygden.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att den planerade varudistribunalen kommer på plats och att dess verksamhet fungerar.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta regler för miljözoner för
tunga fordon i central Jönköping och Huskvarna.
6. Tekniska nämnden får i uppdrag att studera hur kommunens bilar används inom verksamheterna, samt ge förslag på hur rutter kan läggas
för att minska körsträckor.
7. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förnya och uppdatera kommunens handelsstrategi.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ställa tydliga miljö- och etiska krav
vid upphandlingar, samt att upphandlingsfrågorna hanteras politiskt i ett
upphandlingsutskott.
9. Kommunstyrelsen får i uppgift att inventera hur mycket engångsmaterial som beställs i kommunen, samt att förslå vilka engångsmaterial som
ska bli föremål för ambitionssättningen att inköpen ska minska med 10
%
årligen.
10. Miljönämnden får i uppdrag att redovisa erfarenheterna från projektet
för rening av Barnarpasjön och att dessa erfarenheter kan användas för
rening av fler sjöar.
11. Tekniska nämnden får i uppdrag att studera hur mediciners påverkan
kan begränsas genom insatser i reningsverken.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 § 52 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-03-27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-11
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 286 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2014-08-25, dmi § 419
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionens punkter 1 – 2 anses vara besvarade.
− Motionens punkt 3
- Jönköping kommun söker medlemskap i Föreningen spårvagnsstäderna,
- Avgiften för medlemskapet ska för år 2015 rymmas inom ramen för anslaget för stadsbyggnadsvisionen och för kommande år ska avgiften beaktas i verksamhets- och investeringsplanen.
- Kommuns hemsida ska innehålla information om Länstrafikens anropsstyrda trafik på landsbygden.
- Motionen anses vara besvarad i denna del.
− Motionens punkter 4 – 5 anses vara besvarade.
− Motionens punkt 6
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med att
utrusta kommunens fordon med ”elektronisk körjournal” och att beakta
kostnaderna för detta i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
- Motionen bifalls i denna del.
− Motionens punkt 7
- Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med företrädare för
handeln göra en uppdatering av kommunens handelsstrategi.
- Motionen bifalls i denna del.
− Motionens punkter 8 – 11 anses vara besvarade.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-11-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med den ändringen att strecksatser 5, 8 samt 9 bifalles.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (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)

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 Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionens punkter 1 – 2 anses vara besvarade.
− Motionens punkt 3
- Jönköping kommun söker medlemskap i Föreningen spårvagnsstäderna,
- Avgiften för medlemskapet ska för år 2015 rymmas inom ramen för anslaget för stadsbyggnadsvisionen och för kommande år ska avgiften beaktas i verksamhets- och investeringsplanen.
- Kommuns hemsida ska innehålla information om Länstrafikens anropsstyrda trafik på landsbygden.
- Motionen anses vara besvarad i denna del.
− Motionens punkter 4 – 5 anses vara besvarade.
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− Motionens punkt 6
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med att
utrusta kommunens fordon med ”elektronisk körjournal” och att beakta
kostnaderna för detta i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
- Motionen bifalls i denna del.
− Motionens punkt 7
- Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med företrädare för
handeln göra en uppdatering av kommunens handelsstrategi.
- Motionen bifalls i denna del.
− Motionens punkter 8 – 11 anses vara besvarade.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
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§ 342

Motion om tillfällig avstängning av Södra Strandgatan i Jönköping
Ks/2014:287 510
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) föreslår i en motion att Södra Strandgatan stängs av för biltrafik fredag eftermiddag till och med söndag eftermiddag.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 136 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-23 § 399 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med Jönköping City AB
och fastighetsägare utreda Södra Strandgatans roll i trafiksystemet i stadens
centrala delar med beaktande av Slottsbrons reparation/ombyggnad, busstrafikens framtida utveckling och cykelstråkens framtida dragning mm samt
att i detta perspektiv även pröva frågan om en avstängning för biltrafik under helger.
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med Jönköping City AB
och fastighetsägare utreda Södra Strandgatans roll i trafiksystemet i stadens
centrala delar med beaktande av Slottsbrons reparation/ombyggnad, busstrafikens framtida utveckling och cykelstråkens framtida dragning mm samt
att i detta perspektiv även pröva frågan om en avstängning för biltrafik under helger.
− Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 343

Motion om att göra Gröna gatan på Söder grön igen
Ks/2014:290 330
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) föreslår i en motion att Gröna gatan på Söder i Jönköping
görs grön igen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 139 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-23 § 376 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunkterna i motionen, ta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Gröna gatan och att i samband med nämndens arbete med
förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett
genomförande.
− Motionen bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunkterna i motionen, ta fram ett detaljerat förslag för förnyelse av gaturummet utmed Gröna gatan och att i samband med nämndens arbete med
förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett
genomförande.
− Motionen bifalls.
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§ 344

Motion om att anlägga en hundrastplats i Friaredalen
Ks/2014:289 330
Sammanfattning
I en motion 2014-06-16 föreslår Eva Swedberg (S) att en hundrastplats anläggs
i Friaredalen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 138 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-16
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 186 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-10-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 345

Motion om hundvänlig stad
Ks/2014:329 330
Sammanfattning
Ingrid Öquist (M) pekar i en motion 2014-08-18 på vikten av att det finns fungerande rastgårdar för hundar i kommunen liksom möjligheter att bada med
sina hundar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 § 165 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-18
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 187 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-10-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 346
Yttrande över promemorian "Skydd av områden med nyskapade
biotoper"
Ks/2014:347 439
Sammanfattning
Landsbygdsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-12-12 yttra sig över promemorian ”Skydd av områden med nyskapade
biotoper”.
Beslutsunderlag
Landsbygdsdepartementets remiss 2014-09-10
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-11-13 § 427 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun tillstyrker förslaget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun tillstyrker förslaget.
Beslutet expedieras till:
Landsbygdsdepartementet

Justerandes signatur
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§ 347

Yttrande över förslag till detaljplan för Barnarps-Kråkebo 1:49
m.fl. verksamhetsområde Torsvik (Elgiganten) i Jönköpings
kommun
Ks/2014:419

214

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-11-04 för yttrande senast
2014-12-03 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Barnarps-Kråkebo 1:49 m.fl. verksamhetsområde Torsvik (Elgiganten) i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-11-04 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen föreslår att texten på sidan 7 i planförslaget under rubriken ”Kombiterminal” ges följande lydelse:
”Genom etablering av allt fler logistikföretag till Torsvik har frågan väckts
om den framtida godshanteringen där järnvägen borde spela en mycket
större roll. Idag finns en kombiterminal i anslutning till Ljungarums rangerbangård men terminalen är behäftad med kapacitetsbegränsningar vad
gäller längden på tåg och tågrörelserna i anslutning till Vaggerydsbanan.
Planer finns för en etablering av en kombiterminal på Torsvik. Placeringen
kan avgöras först i ett senare skede, bl.a. med hänsyn till pågående åtgärdsvalstudie av järnvägssträckan Jönköping-Värnamo.”
− I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget till detaljplan
för Barnarps-Kråkebo 1:49 m.fl. verksamhetsområde Torsvik (Elgiganten) i
Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen föreslår att texten på sidan 7 i planförslaget under rubriken ”Kombiterminal” ges följande lydelse:
”Genom etablering av allt fler logistikföretag till Torsvik har frågan väckts
om den framtida godshanteringen där järnvägen borde spela en mycket
större roll. Idag finns en kombiterminal i anslutning till Ljungarums rangerbangård men terminalen är behäftad med kapacitetsbegränsningar vad
gäller längden på tåg och tågrörelserna i anslutning till Vaggerydsbanan.
Planer finns för en etablering av en kombiterminal på Torsvik. Placeringen
kan avgöras först i ett senare skede, bl.a. med hänsyn till pågående åtgärdsvalstudie av järnvägssträckan Jönköping-Värnamo.”
Justerandes signatur
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− I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget till detaljplan
för Barnarps-Kråkebo 1:49 m.fl. verksamhetsområde Torsvik (Elgiganten) i
Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 348

Järnvägsutredning
Ks/2013:474 532
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav i december 2013 stadskontoret i uppdrag att utreda konsekvenserna och effekter för Jönköping och regionen av olika åtgärder på Jönköpingsbanan.
Beslutsunderlag
Rapporten ”Järnvägsutredning Jönköpingsbanan – järnvägens framtid utifrån
ett helhetsperspektiv”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun uttalar att det fortsatta arbetet med höghastighetsbanorna och passagen genom Jönköping ges högsta prioritet.
− När höghastighetsbanornas sträckning är klarlagd kommer kopplingen till
det regionala järnvägssystemet att aktualiseras.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-11-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun uttalar att det fortsatta arbetet med höghastighetsbanorna och passagen genom Jönköping ges högsta prioritet.
− När höghastighetsbanornas sträckning är klarlagd kommer kopplingen till
det regionala järnvägssystemet att aktualiseras.
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§ 349

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2015-2020
Ks/2014:161 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet för Jönköpings kommun finns från och med 2009 sammanställt i dokumentet Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2015-2020. Programmet uppdateras årligen och 2014 års revideringar har
remitterats till nämnderna och de kommunala bolagen under tiden april-juni.
Därefter har programmet omarbetats med hänsyn till inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-03
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2015-2020, antagandehandling 2014-11-03
Samrådsredogörelse 2014-11-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling –
miljö, Framtidens Jönköping 2015-2020 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-11-25 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande text:
− Stycke 4.4.2 Transporter kompletteras med texten ”Kommunstyrelsen får i
uppdrag att upprätta regler för miljözoner för tunga fordon i centrala Jönköping och Huskvarna”.
− Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: ”Kommunstyrelsen får i uppgift att inventera hur mycket engångsmaterial som beställs i
kommunen samt därutöver att föreslå vilka engångsmaterial som ska bli föremål för ambitionssättningen att inköpen ska minska med 10 % årligen”.
− Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa minst 50 % ekologisk mat i de kommunala köken samt därutöver öka andelen vegetarisk mat”.
− Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram reviderad riktlinjer för upphandling av produkter och tjänster så att de även innefattar höga krav avseende djurskydd samt
höga ekologiska och sociala krav”.
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilsson (C) förslag, nämligen följande:
− Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling –
miljö, Framtidens Jönköping 2015-2020 antas.

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
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§ 350

Miljömålsanslag och klimatväxlingsavgift 2015
Ks/2014:162 403
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som under 2015 har beslutats uppgå till 3 900 tkr. Stadskontoret lämnar
förslag till hur miljömålsanslaget för 2015 ombudgeteras för genomförande av
åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2015 (3 900 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• Totalt 465 kr till miljökontoret enligt följande:
−

50 tkr till åtgärder i Dunkehallaån.

−

80 tkr till informations- och kampanjmaterial för Vättern.

−

300 tkr till åtgärder rörande förorenade områden vid pågående
verksamheter.

−

35 tkr till Earth Hour 2015.

• Totalt 1900 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
−

250 tkr till restaurering av dammar och småvatten.

−

350 tkr till VA-plan.

−

500 tkr till kartläggning av översvämningsrisker i kommunen (exklusive centrala delar av Jönköping och Huskvarna).

−

450 tkr till uppströmsarbete – projekttjänst.

−

350 tkr till försök med kvävereduktion i våtmark – MilJön.

• Totalt 210 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:
−

75 tkr till länsgemensam tidning och klimatkonferens 2015.

−

50 tkr till årsavgift - Green Charge Sydost.

−

85 tkr till solkarta.

• Totalt 1135 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
−
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−

200 tkr till inventering av ängs- och betesmarksobjekt.

−

60 tkr till restaurering av rikkärr.

−

35 tkr till utbildningsdag i geoteknik.

−

580 tkr till utredning av områden med bedömd stor risk för ras och
skred.

−

60 tkr till utredning av möjlighet att byta ut oljepanna i övningshus
där bland annat rökövningar genomförs.

• Totalt 190 tkr till utbildningsförvaltningen enligt följande:
−

170 tkr till kapitalkostnad – Upptech.

−

20 tkr till kolonilott – Dalvikskolan.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-18 vari stadskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2015 (3 900 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• Totalt 465 kr till miljökontoret enligt följande:
−

50 tkr till åtgärder i Dunkehallaån.

−

80 tkr till informations- och kampanjmaterial för Vättern.

−

300 tkr till åtgärder rörande förorenade områden vid pågående
verksamheter.

−

35 tkr till Earth Hour 2015.

• Totalt 1900 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
−

250 tkr till restaurering av dammar och småvatten.

−

350 tkr till VA-plan.

−

500 tkr till kartläggning av översvämningsrisker i kommunen (exklusive centrala delar av Jönköping och Huskvarna).

−

450 tkr till uppströmsarbete – projekttjänst.

−

350 tkr till försök med kvävereduktion i våtmark – MilJön.

• Totalt 210 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:

Justerandes signatur

−

75 tkr till länsgemensam tidning och klimatkonferens 2015.

−

50 tkr till årsavgift - Green Charge Sydost.
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85 tkr till solkarta.

• Totalt 1135 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
−

200 tkr till fågelinventering.

−

200 tkr till inventering av ängs- och betesmarksobjekt.

−

60 tkr till restaurering av rikkärr.

−

35 tkr till utbildningsdag i geoteknik.

−

580 tkr till utredning av områden med bedömd stor risk för ras och
skred.

−

60 tkr till utredning av möjlighet att byta ut oljepanna i övningshus
där bland annat rökövningar genomförs.

• Totalt 190 tkr till utbildningsförvaltningen enligt följande:
−

170 tkr till kapitalkostnad – Upptech.

−

20 tkr till kolonilott – Dalvikskolan.

Beslutet expedieras:
Miljöstrategen
Ekonomichefen
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§ 351

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – norra
delen av Ulvstorpasjöns fritidshusområde
Ks/2014:421 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen har 2011-03-02 med stöd av lagen om allmänna vattentjänster
(VA-lagen) förelagt Jönköpings kommun att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning vid Ulfstorpasjön. Det första delområdet omfattar norra delen
av Ulfstorpasjöns fritidshusområde. Arbetet pågår och de flesta av fastigheterna beräknas vara anslutna i december 2014. En förutsättning är enligt VAlagen att fastigheterna inom norra delen av Ulfstorpasjöns fritidshusområde
införliva i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Vid sitt sammanträde 2014-11-11 beslöt tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige:
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-10-23 med bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-11-11 § 203 samt tillhörande tjänsteskrivelse
med bilaga 1 och 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-10-23 med bilaga 1 och 2.
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§ 352

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-3 år 2014
Ks/2014:435 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-3 år 2014 samt redovisning över antalet lediga
lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-10-02 § 206 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation
Statistik över anskaffandet av sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3 år 2014 överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3 år 2014 överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 353

Medborgarförslag om att stoppa användningen av små gatstenar i
centrala Jönköping
Ks/2014:319 310
Sammanfattning
Peter Hedfors föreslår i ett medborgarförslag att användningen av smågatsten
stoppas i centrala Jönköping.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 § 166 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-07-21
Stadsbyggandsnämndens beslut 2014-10-23 § 368 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämnden uppmanas inta en mycket restriktiv hållning när det
gäller användningen av smågatsten.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämnden uppmanas inta en mycket restriktiv hållning när det
gäller användningen av smågatsten.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
P Hedfors
Stbn
Diariet
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§ 354

Medborgarförslag om vargfri kommun
Ks/2014:320 434
Sammanfattning
I medborgarförslag, undertecknat av 30 personer bosatta i Jönköpings kommun, föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att verka för att Jönköping ska bli en vargfri kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 § 166 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-07-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
Jan Christiansson
Diariet
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§ 355

Tillsättande av tjänsten som kultur- och fritidsdirektör
Ks/2014:436

023

Sammanfattning
Befattningen som kultur- och fritidsdirektör på den nya kultur- och fritidsförvaltningen har ledigförklarats. Efter genomförande av rekryteringsförfarande
föreslås Karin Semberg anställas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-26
Samverkansprotokoll
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen beslutar att anställa Karin Semberg som kultur- och fritidsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-03
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen beslutar att anställa Karin Semberg som kultur- och fritidsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse.

Beslutet expedieras till:
K Semberg
Kn
Fn
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

50

