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§ 266

Meddelanden
Anmäls:
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2014-09-11 § 36-47.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:38 ”Budgetförutsättningar för
åren 2014-2018”.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-09-02 § 73-78

Välfärdsutskottets protokoll

2014-09-24 § 47-51

Kommundelsrådens protokoll:
Lekeryd

2014-09-24 § 31-39

Skärstad-Ölmstad

2014-09-01 § 21-26

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Förslag till ny skattesats för 2015
Ks/2014:367

041

Sammanfattning
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att före oktober månads utgång
upprätta förslag till skattesats för det kommande budgetåret.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunens skattesats för år 2015 fastställs till 21,34 % av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med år 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-14.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunens skattesats för år 2015 fastställs till 21,34 % av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med år 2014.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 269

Motion om inrättande av en kändisgata i Jönköping
Ks/2013:425 860
Sammanfattning
Tevfik Altonchi (M) föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2013-10-07, kommunfullmäktige besluta följande:
• Att Jönköpings kommun deklarerar stråket mellan Smedjegatan fram till
Stadsbibliotekets entré till en kändisgata.
• Att kommunen, i minne av personers bidragande faktorer att utveckla
Jönköping som kommun och sätta Jönköping på kartan, inrättar ett minnesmärke i form av en stjärna med personens namn och titel i.
• Att ge kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att realisera
förslaget i samband med att första stjärnan inristas under nationaldagsfirandet, och därefter fortsätter traditionen att vid den årliga nationaldagen gravera en ny stjärna.
Kommunfullmäktige har 2013-10-24 § 246 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2013-10-07
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 120 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kulturnämnden att i kommande arbete med verksamhetsoch investeringsplan (VIP) överväga förslaget att uppmärksamma personer
som gjort framträdande insatser för Jönköpings kommun på det sätt som
framgår av kulturnämndens beslut.
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Göran Karlsson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Dan Mattsson (S)
Britt-Marie Glaad (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 Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till kulturnämnden att i kommande arbete med verksamhetsoch investeringsplan (VIP) överväga förslaget att uppmärksamma personer
som gjort framträdande insatser för Jönköpings kommun på det sätt som
framgår av kulturnämndens beslut.
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 270

Motion om att införa en kulturklassiker
Ks/2014:226 800
Sammanfattning
Inger Gustafsson (FP) och Anna Mårtensson (FP) föreslår i motion
2014-03-31 att det ska införas en kulturklassiker som innebär att invånare i
Jönköpings kommun under 12 månader erbjuds att delta i olika kulturevenemang där varje besök antecknas på en talong. När talongen är ifylld ska ett
diplom utfärdas av kulturförvaltningen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger de nämnder som på olika sätt är ansvariga för och berörda av
kommunens kulturaktiviteter och utbud att lämna förslag till hur en kulturklassiker kan utformas så att kommuninvånarna kan delta och samtidigt öka intresset för kultur. Med hänvisning till vad som anförs i motionen yrkar motionärerna att Jönköpings kommun erbjuder invånarna möjlighet att delta i en kulturklassiker med start 2015-01-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 77 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-03-31
Fritidsnämndens beslut 2014-06-19 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 102 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 119 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 283 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-10 § 229 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-09-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa en kulturklassiker från
2015-01-01 med beaktande av de synpunkter och samverkansförslag som
framkommer av nämndernas yttranden. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2014-09-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen att förslå kommunfullmäktige följande:
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa en kulturklassiker från
2015-01-01 med beaktande av de synpunkter och samverkansförslag som
framkommer av nämndernas yttranden. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 271

Motion om medborgerligt fadderskap av offentlig konst
Ks/2014:227 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2014-04-23 föreslår Henrik Andersson (S) att ett medborgerligt fadderskap ska skapas för offentlig konst. Med hänvisning till vad
som anförs i motionen föreslås följande:
• Ge kulturnämnden i uppgift att efterlysa faddrar för de offentliga konstverk
som placerats och underhålls av kommunen.
•

Skapa ett register över dessa konstverk samt dess faddrar och möjliggöra för
anmälan på kommunens hemsida.

•

Kulturförvaltningen får i uppdrag att som motprestation ge faddrar inbjudningar och förhandsvisningar till kommunala kulturevenemang och events.

Kommunfullmäktige har 2014-04-24 § 78 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-04-23
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 118 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-09-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa fadderskap av offentlig konst.
Finansiering sker inom befintlig budgetram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa fadderskap av offentlig konst.
Finansiering sker inom befintlig budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 272

Yttrande över "Ökat stöd för underhållsreglering" (Ds 2014:27)
Ks/2014:317 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2014-07-16 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt promemorian ”Ökat stöd för underhållsreglering” (Ds 2014:27). Socialdepartementet önskar kommunens synpunkter på förslagen i promemorian
senast 2014-10-21.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-07-16
Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 173 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-17 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Socialdepartementet över förslaget ”Ökat stöd för underhållsreglering” (Ds 2014:27) överlämnas i enlighet med stadskontorets förslag.
–
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Socialdepartementet över förslaget ”Ökat stöd för underhållsreglering” (Ds 2014:27) överlämnas i enlighet med stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 273

Utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program
Ks/2014:94 740
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2008-02-28 § 54 Alkohol- och drogpolitiskt program 2008-2012. Enligt programmet ska en uppföljning av alkohol- och drogsituationen göras vartannat år och en utvärdering av programmet ska göras i
slutet av perioden inför revidering av programmet. En uppföljning av handlingsplanen för genomförandet av det alkohol- och drogpolitiska programmet
omfattande perioden 2009-2011 har behandlats av kommunstyrelsen i mars
2012.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-04-08 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-10 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 47 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-04-15 § 54 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-04-15 § 77 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2014-04-16 § 61 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2014-04-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2014-05-07 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21 med tillhörande utvärdering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program i Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program i Jönköpings kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 274

Justering av ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Ks/2014:285 74031702
Sammanfattning
Kommunen har enligt 8 kap 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgift för prövningen i samband med att någon ansöker om serveringstillstånd. Med anledning av
ny alkohollag (2010:1622) beslutade kommunfullmäktige 2013-04-25 om förändrade avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd att gälla fr.o.m.
2013-05-01.
Socialnämnden har 2014-05-20 § 101 beslutat föreslå en justering av ansökningsavgiften för serveringstillstånd i det fall då en sökande inte klarat kunskapsprovet på tre försök och därför måste göra en ny ansökan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 101 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök och
därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
− Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) kompletterar sitt förslag med att beslutet ska gälla från och med 2014-11-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök och
därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
− Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.
− Beslutet gäller från och med 2014-11-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 275

Justering av taxa för tillsyn och kontroll gällande försäljning av
vissa receptfria läkemedel, tobak och folköl
Ks/2014:274 700
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-05-20 § 102 beslutat om vissa justeringar i taxa för
tillsyn och kontroll gällande försäljning av vissa receptfria läkemedel, tobak
och folköl. Avgifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 102 med tillhörande tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgifter för tillsyn och kontroll gällande detaljhandelsförsäljning av folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel, samt bestämmelser för uttaget
av sådana avgifter, fastställs i enlighet med socialförvaltningens bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) kompletterar sitt förslag med att beslutet ska gälla från och med 2015-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avgifter för tillsyn och kontroll gällande detaljhandelsförsäljning av folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel, samt bestämmelser för uttaget
av sådana avgifter, fastställs i enlighet med socialförvaltningens bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14.
− Beslutet gäller från och med 2015-01-01.
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§ 276

Redovisning av konsekvenser av nya bidragsregler för anläggningsbidrag
Ks/2012:174 800
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-22 § 389, i samband med beslut om
nya regler för anläggningsbidrag, att uppdra åt fritidsnämnden att i mars 2014
till kommunfullmäktige redovisa konsekvenser av de nya bidragen.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2014-03-20 § 39 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-05-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning avseende konsekvenser av nytt anläggningsbidrag godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att i dialog med fritidsnämnden och föreningslivet kvalitetssäkra rutiner för fastställande av marknadshyra för föreningslokaler.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med tekniska nämnden och föreningslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar enligt vad som anförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar, med återtagande av andra strecksatsen i sitt förslag, bifall till Ilan De Bassos (S) andra strecksats med den ändringen att hänvisning görs till de båda kommunalrådsyttrandena.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med tekniska nämnden och föreningslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar enligt vad som framgår i de bådakommunalrådsyttrandena.
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§ 277

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun
Ks/2014:312

535

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2014-04-24 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett program för bredbandsutveckling i Jönköpings kommun. Ett förslag till
program föreligger nu från stadskontoret.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30
Förslag till ”Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för bredbandsutbyggnad antas.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-10-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet och genomförandet av programmet.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet och genomförandet av programmet.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.
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§ 278

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.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-10-29.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-10-30.
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