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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-08

§ 251

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 6. Delårsrapport för Jönköpings kommun januariaugusti 2014.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-08

§ 252

Meddelanden
Anmäls:
Överenskommande daterad 2014-09-18 mellan Migrationsverket och Jönköpings kommun om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-09-22 § 49-52

Tekniska utskottets protokoll

2014-08-27 § 18-21

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-08

§ 253

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll

2014-09-22 § 49-52

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 254

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2014
Ks/2014:360

042

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2014. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
koncernen, som förutom kommunen även omfattar bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2014
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Delårsrapporten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) för
Jönköping Airport AB
Ks/2014:326

107

Sammanfattning
Den 31 januari 2012 trädde EU:s beslut i kraft gällande statsstöd till flygplatser. Beslutet innebär att det ekonomiska stödet efter en kort avtrappning ska
upphöra helt. För Sveriges del skulle det innebära att endast ett fåtal flygplatser
skulle överleva. För att Jönköping Airport AB även fortsättningsvis ska kunna
erhålla ekonomiskt stöd har ett förordnande tagits fram. Förordnandet innebär
bl.a. att flygplatsen får ett uppdrag att i allmänhetens intresse driva flygplatsen.
Därigenom undantas flygplatsen från EU:s förbud mot statsstöd.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-08
SGEI-förordnande av Jönköping Airport AB 2014-09-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, för Jönköping
Airport AB fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, för Jönköping
Airport AB fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-08

§ 256

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015
Ks/2014:346 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2015. I likhet med innevarande år innehåller förslaget ett särskilt kommunfullmäktigesammanträde för behandling av kommunens årsredovisning under april månad. På grund av att Sveriges kommuner
och landsting (SKL) har schemalagt sina sammanträden på torsdagar under
hösten 2015 föreslås att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under hösten genomförs på sista onsdagen respektive tisdagen varje månad.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2015 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2015 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Expedieras till:
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 257

Medborgarförslag om att flytta stadsbyggnadskontoret och miljökontoret till Bankeryd
Ks/2014:82

210

Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2014-01-05 föreslås att stadsbyggnadskontoret och
miljökontoret ska flyttas till nya förvaltningsbyggnader i Bankeryd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 § 4 att överlåta medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-01-05
Stadskontorets yttrande 2014-06-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-06-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget om att flytta stadsbyggnadskontoret och miljökontoret
till Bankeryd är besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget om att flytta stadsbyggnadskontoret och miljökontoret
till Bankeryd är besvarat.

Beslutet expedieras till:
K-P Sunesson
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 258

Medborgarförslag om att kommunen ska lämna ersättning för
förlorad arbetsinkomst vid sjukdom om man har smittats på jobbet
Ks/2013:234 020
Sammanfattning
Leif Bergman föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-05-02 att arbetsgivaren ska ersätta förlorad arbetsinkomst i form av karensdag upp till 80 % om
medarbetare till följd av smitta på jobbet tvingats sjukskriva sig. Förslaget avser främst verksamheterna inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till stadskontorets centrala personalavdelning. Därefter beslutade kommunstyrelsen
2014-01-29 § 19 att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från personalutskottet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Stadskontorets yttrande 2013-11-15
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-29 § 19 om återremiss
Personalutskottets protokoll 2014-02-12 § 16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-11-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Aktuell lagstiftning, sjuklönelagen (SjLL), följes som innebär att arbetsgivaren inte ersätter karensdag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-09-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-08

§ 259

Yttrande över remiss om vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraft enligt 16 kap 4 § miljöbalken
Ks/2014:328 370
Sammanfattning
Energimyndigheten har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-10-15 yttra sig över förslag till vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraft enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Energimyndighetens remiss 2014-08-18
Miljönämndens beslut 2014-09-17 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-09-25 § 328 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-09-17 § 91 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-09-25 § 328 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Energimyndigheten.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-09-17 § 91 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-09-25 § 328 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Energimyndigheten.

Beslutet expedieras till:
Energimyndigheten
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av
torv på fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun
Ks/2014:342 436
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljöprövningsdelegationen, har begärt Jönköpings kommuns yttrande senast 2014-10-09 över ovan rubricerade ansökan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-09-04
Yttrande från kommundelsråd Lekeryd 2014-09-17
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-09-19
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv på
fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun överlämnas enligt kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv på
fastigheterna Gåremålen 1:5, 1:3 och 1:2 i Aneby kommun överlämnas enligt kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Energimyndigheten
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 261

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 i Jönköping
Ks/2014:357 420
Sammanfattning
I enlighet med regeringens beslut 2009-02-05 om att Jönköpings kommun
skulle upprätta ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 samt Länsstyrelsens beslut 2010-12-15 om att fastställa det av kommunen upprättade åtgärdsförslaget, lämnar Jönköpings kommun årligen en uppföljningsrapport till Länsstyrelsen.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-09-25 beslutat följande:
− Uppföljningsrapport daterad 2014-09-17 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm
för partiklar till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-09-25 § 327 med tillhörande tjänsteskrivelse
Uppföljningsrapport 2014-09-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadsbyggnadsnämndens
beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Uppföljningsrapport daterad 2014-09-17 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm
för partiklar till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Medborgarförslag om fria resor för seniorer inom kollektivtrafiken
Ks/2014:126

530

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Britt Grönvall och Rigmor Holmqvist Ödman
att alla kommuninvånare som fyllt 65 år erbjuds fria resor på lokaltrafiken
inom Jönköpings kommun under tider på dygnet då det är lågtrafik.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 27 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-02-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-09-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom
till Landstinget i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom
till Landstinget i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
B Grönvall
Landstinget
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-10-08

§ 263

Medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer
Ks/2014:284 530
Sammanfattning
Arne Bogeland föreslår i ett medborgarförslag att pensionärer erbjuds gratis
bussresor under det tid på dygnet då det är lågtrafik.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 141 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-06-11
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-09-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom
till Landstinget i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas för kännedom
till Landstinget i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
A Bogeland
Landstinget
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-10-08

§ 264

Medborgarförslag om pendlingsparkering i Trånghalla
Ks/2013:417

514

Sammanfattning
Bo Ahnström föreslår i ett medborgarförslag att en pendlingsparkering anordnas i anslutning till busshållplatserna vid Fjällhyddevägen i Trånghalla.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 248 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut som vidareremitterat ärendet till tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-09-30
Tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-03-20 § 144 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-09-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämnden föreslås att i samverkan med tekniska nämnden
undersöka förutsättningarna för att anlägga en pendlingsparkering enligt intentionerna i medborgarförslaget.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämnden föreslås att i samverkan med tekniska nämnden
undersöka förutsättningarna för att anlägga en pendlingsparkering enligt intentionerna i medborgarförslaget.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
B Ahnström
Tn
Stbn
Diariet
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Sammanfattning
Kommunalrådet Mats Green (M) har valts in som ledamot i Sveriges riksdag
fr.o.m. 1 oktober 2014. Därav begär Mats Green att få avstå från sitt arvode
som kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) begäran om att få avstå sitt arvode som
kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådet Mats Greens (M) begäran om att få avstå sitt arvode som
kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01 godkänns.

Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
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