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§ 279

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om välfärdsindikatorer för de prioriterade bostadsområdena i Jönköpings kommun. Under informationen närvarar integrationssamordnare Siv Hederos.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 10.50.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 280

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2014-10-06 § 53-56

Tekniska utskottets protokoll

2014-09-24 § 22-24

Kommundelsråd Gränna-Visingsö:s protokoll

2014-09-17 § 24-31

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 281

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökningar om utdelning ur
Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2014-10-20 till och med 2014-10-26 med anledning av Davis Cup
att bevilja flaggning längs med Hamnkanalen med svenska och lettiska flaggor
från och med 2014-10-20 till och med 2014-10-26 med anledning av Davis
Cup.
Ledningsutskottets protokoll 2014-10-06 § 53-56.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 282

Yttrande över kommunrevisionens granskning avseende kommunstyrelsens säkerställande gällande genomförandet av kommunfullmäktiges mål
Ks/2014:300

000

Sammanfattning
Kommunrevisionens revisorer har granskat kommunstyrelsens säkerställande
gällande genomförandet av kommunfullmäktiges mål. I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapporten finns kommentarer och rekommendationer från revisionen. Ärendet har remitterats till stadskontoret som
upprättat ett förslag till yttrande som föreslås överlämnas till revisionen som
svar på granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2014-06-17 med tillhörande rapport ”Granskning avseende kommunstyrelsens säkerställande gällande genomförandet av
kommunfullmäktiges mål”
Stadskontorets yttrande 2014-08-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på kommentarer och rekommendationer i revisionsrapporten
”Granskning avseende kommunstyrelsens säkerställande gällande genomförandet av kommunfullmäktiges mål”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-20 vari sammanfattningsvis kommunrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på kommentarer och rekommendationer i revisionsrapporten
”Granskning avseende kommunstyrelsens säkerställande gällande genomförandet av kommunfullmäktiges mål”.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 283

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2015
Ks/2014:365 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för verksamhetsåret 2015. Innan budget fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Ärendet har remitterats till
stadskontoret som inkommit med yttrande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med förslag
till budget 2015 daterad 2014-09-25
Stadskontorets yttrande 2014-10-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-10-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Förslag till budget 2015 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
AnneMarie Grennhag (M) och Birgit Sievers (MP) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen. I deras ställe tjänstgör Astrid Johansson (KD) och Peter
Lundvall (MP).
Kommunstyrelsens beslut
− Förslag till budget 2015 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 284

Ny kultur- och fritidsförvaltning
Ks/2014:369

001

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att kulturnämnden och fritidsnämnden slås samman till en nämnd från och med 2015. Fullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att slå samman kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen till en förvaltning som ska organiseras under kultur- och fritidsnämnden. Den nya organisationen ska börja gälla från och med 1 januari 2015.
Stadskontoret har utarbetat ett förslag till ny gemensam organisation för kultur
och fritid.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 147
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-13
Bilaga 1. Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 2. Arbetsplan bildande av kultur- och fritidsförvaltning
Protokoll från samverkan med berörda fackliga organisationer 2014-10-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till reglemente för ny kultur- och fritidsnämnd remitteras till kulturnämnden och fritidsnämnden för synpunkter. Nämnderna
anmodas inkomma med svar till kommunstyrelsen senast 2014-11-20.
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till organisationsstruktur för ny kultur- och fritidsförvaltning godkänns och börjar gälla från och med 1 januari 2015.
− Ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen ska geografiskt vara placerad
i Huskvarna stadshus fram till och med den tidpunkt då ett nytt stadshus i
Huskvarna färdigställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet
av en ny kultur- och fritidsförvaltning.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast vid utgången av 2016
redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.
– Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet av
en ny kultur- och fritidsförvaltning.

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-10-17 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets förslag till reglemente för ny kultur- och fritidsnämnd remitteras till kulturnämnden och fritidsnämnden för synpunkter. Nämnderna
anmodas inkomma med svar till kommunstyrelsen senast 2014-11-20.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet av
en ny kultur- och fritidsförvaltning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets förslag till organisationsstruktur för ny kultur- och fritidsförvaltning godkänns och börjar gälla från och med 1 januari 2015.
− Ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen ska geografiskt vara placerad
i Huskvarna stadshus fram till och med den tidpunkt då ett nytt stadshus i
Huskvarna färdigställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet
av en ny kultur- och fritidsförvaltning.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast vid utgången av 2016
redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.

Beslutet expedieras till:
Fn
Kn
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 285

Yttrande över betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker"
(SOU 2014:58)
Ks/2014:323 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss till bland andra Jönköpings kommun översänt betänkandet ”Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) för synpunkter. Socialdepartementet önskar kommunens svar senast 2014-10-31.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-07-28
Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 168 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över betänkandet ”Privat införsel av alkoholdrycker” (SOU
2014:58) överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över betänkandet ”Privat införsel av alkoholdrycker” (SOU
2014:58) överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes signatur
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§ 286
Yttrande över förslag till strategi för integrationsarbetet i
Jönköpings län 2015-2020
Ks/2014:302 132
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med Integrationsrådet utarbetat
ett förslag till strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020. Strategin har sänts på remiss till länets kommuner, Landstinget i Jönköpings län,
Högskolan i Jönköping, organisationer och trossamfund. Strategin har remitterats till berörda nämnder och stadskontoret avger förslag till kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss ”Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 20152020”, daterad 2014-03-18
Socialnämndens beslut 2014-08-19 § 155 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-09-15 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 161 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-09-16 § 113 med tillhörande
handlingar
Kulturnämndens beslut 2014-09-17 § 139 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-09-18 § 104 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-29 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande över länsstyrelsens strategi till integrationsarbete i Jönköpings län
2015-2020 avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över länsstyrelsens strategi till integrationsarbete i Jönköpings län
2015-2020 avges enligt Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Nämndernas yttranden bifogas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över länsstyrelsens strategi till integrationsarbete i Jönköpings län
2015-2020 avges enligt Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Nämndernas yttranden bifogas.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Sn
Uan
Tn
Bun
Kn
Fn

Justerandes signatur
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§ 287

Yttrande över förslag till detaljplan för förskola på del av
Hisingstorp 1:2 m.fl., Jönköpings kommun
Ks/2014:348

214

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-09-08 för yttrande senast
2014-10-29 överlämnat handlingar avseende detaljplan för förskola på del av
Hisingstorp 1:2 m.fl.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-09-08 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-10-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Med anledning av att det föreligger uppenbara oklarheter med avseende på
ansvaret för iordningställandet av parkeringsytor samt gång- och cykelvägens dragning uppmanas stadsbyggnadsnämnden att föra en nära dialog med
tekniska nämnden i dessa frågor för att säkerställa planens genomförande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Med anledning av att det föreligger uppenbara oklarheter med avseende på
ansvaret för iordningställandet av parkeringsytor samt gång- och cykelvägens dragning uppmanas stadsbyggnadsnämnden att föra en nära dialog med
tekniska nämnden i dessa frågor för att säkerställa planens genomförande.
Beslutet expedieras till:
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 288

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun, kvartal 1-2
år 2014
Ks/2014:361 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-2 år 2014 samt redovisning över antalet lediga
lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-09-16 § 165 med tillhörande tjänsteskrivele
Bostadsinformation 2014-07-01
Statistik över anskaffandet av sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2014 i Jönköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2014 i Jönköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom
Beslutet expedieras till:
Tn
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