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§ 224

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:32 ”Budgetförutsättningar för
åren 2014-2017”
Ledningsutskottets protokoll

2014-08-11 § 44-45

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-08-05 § 62-72

Kommundelsrådens protokoll:
Månsarp-Taberg

2014-04-15 Öppet möte
2014-05-05 § 1-11

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 10.15.
Ordföranden hälsar Sven Eliasson välkommen åter till kommunstyrelsen. Han
kommer att tjänstgöra vid sammanträdena med anledning av stadsjurist Anders
Hanssons tjänstledighet.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) påminner om den inbjudan som gått ut
gällande utbildning för de som är intresserade av att vara ledamöter i kommunala bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 225

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om:
ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd inte själv får besluta
härom
disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja SUDHI (Somaliska ungdomsföreningen
för hälsa och integration) 5000 kr till informationsmöte om valet 2014 från
anslaget för integration och delaktighet 2014.
Räddningschefens yttrande i ärenden om antagande av hemvärnspersonal.
Ledningsutskottets protokoll

2014-08-11 § 44-45

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-08-05 § 62-72

Personalutskottets protokoll

2014-08-33 § 47-52

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 226

Yttrande över delbetänkandet ”Så enkelt som möjligt för så många
som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och
service” (SOU 2014:39)
Ks/2014:311 003
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Näringsdepartementet inbjudits att senast
2014-10-06 lämna synpunkter på E-delegationens betänkande ”Så enkelt som
möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service” (SOU 2014:39).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2014-07-03
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan
och service” (SOU 2014:39) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) tillstyrker kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag med följande tillägg:
”Det bör vara alla medborgares rätt att kunna utnyttja den typen av elektroniska tjänster som avses i utredningen. Denna rätt ska inte vara beroende av
en kundrelation med en bank eller annat företag för att få tillgång till en elegitimation. Därför är det rimligt att alla svenska medborgare får sin elegitimation utfärdad av Skatteverket. Jönköpings kommun föreslår därför
att ett system med elektronisk identifiering utfärdad av Skatteverket utreds
och införs i landet.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan
och service” (SOU 2014:39) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till: Näringsdepartementet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Förslag till nya regler för kommunalt partistöd i
Jönköpings kommun
Ks/2014:184 009
Sammanfattning
Nu gällande reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
antogs av kommunfullmäktige med beslut 2002-02-28 § 51. Den 1 februari
2014 trädde nya bestämmelser för kommunalt partistöd i kommunallagen
ikraft. Bestämmelserna ska tillämpas fr.o.m. 15 oktober 2014. För att de nya
bestämmelserna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta lokala regler för partistödet. Stadskontoret har upprättat förslag till nya lokala regler för
partistöd i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Gällande reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12 ”Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till nya regler för
kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets förslag att gälla fr.o.m. 2014-10-15.
– Reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun, antaget
genom kommunfullmäktiges beslut 2002-02-28, § 51, upphör att gälla
fr.o.m. 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets förslag att gälla fr.o.m. 2014-10-15.
– Reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun, antaget
genom kommunfullmäktiges beslut 2002-02-28, § 51, upphör att gälla
fr.o.m. 2014-10-15.
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§ 228

Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn
Ks/2014:133 600
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) föreslår med hänvisning till
vad som anförs i motion 2014-02-06 att skriftliga rutiner tas fram som underlättar för kommunanställda att anmäla, samverka och vidta andra åtgärder när
man får kännedom om eller misstänker att barn utsatts för personbrott.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 26 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
och räddningstjänsten för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2014-02-06
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2014-06-17 med bilaga
Socialnämndens beslut 2014-06-17 § 128 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-18 med tillhörande
handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 100 med tillhörande
handlingar
Fritidsnämndens beslut 2014-08-21 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-09-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av de styrande
dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa
och i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår
att särskilt se till att dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de
innehåller information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för
en brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott
mot barn.
− Motionen förklaras besvarad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till Samverkansorganet barn och ungdom (SBU) att genomföra en översyn av de styrande dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att dokumenten
visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller information om hur
Justerandes signatur
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sådana uppgifter som kan ha betydelse för en brottsutredning säkras, i de
fall det rör sig om misstänkta personbrott mot barn.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till Samverkansorganet barn och ungdom (SBU) att genomföra en översyn av de styrande dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att dokumenten
visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller information om hur
sådana uppgifter som kan ha betydelse för en brottsutredning säkras, i de
fall det rör sig om misstänkta personbrott mot barn.
Kommunsstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av de styrande
dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa
och i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår
att särskilt se till att dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de
innehåller information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för
en brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott
mot barn.
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes signatur
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§ 229

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
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-08-27 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
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-09-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att
inhämta erfarenheter från Uppsala kommun.
Kommunsstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för att inhämta erfarenheter från Uppsala kommun.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes signatur
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§ 230

Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län
2015-2017”
Ks/2014:281 860
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Landstinget i Jönköpings län inbjudits att senast
2014-09-10 inkomma med synpunkter över den regionala kulturplanen för
Region Jönköpings län 2015-2017. Den översända remissen inkluderar tre deldokument: Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017, Strategi
för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 samt Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län 2015-2017.
Beslutsunderlag
Landstingets remiss 2014-06-09
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-18 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 103 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 122-125 med tillhörande tjänsteskrivelser
Stadskontorets yttrande 2014-08-22 med förslag till kommunens yttrande
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-08-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över ”Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017”
avges enligt stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Det antecknas att ärendet utgår vid dagens sammanträde och kommer att
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-24.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Översyn och redovisning av förslag om hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras
Ks/2013:360 805
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2013-06-18 § 232 stadskontoret i uppdrag att undersöka
möjligheten att inrätta en förvaltningsövergripande funktion, ”föreningslots”,
som enligt modellen ”en väg in” kan stötta föreningar att finna finansiering,
samt att göra en översyn och redovisa förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda målgruppen av
föreningar som är berättigade till bidrag. Stadskontoret har inkommit med redovisning av uppdragen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10
Kulturnämndens beslut 2014-04-16 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-04-16 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 111 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2014-05-21 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-17 § 183 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-08-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− En funktion som s.k. föreningslots inrättas inom kultur- och fritidsnämnden, vars uppgift bland annat är att finna finansieringslösningar samt vara
en garant för att olika kommunala instanser får information om bidrag söks
från flera instanser till ett och samma evenemang.
Justerandes signatur
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− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden göra en översyn av de generella
reglerna för kommunens bidragsgivning till föreningar i syfte att fler föreningar som gör en god samhällsinsats också ska omfattas av regelverket.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att föra regelbunden dialog
med berörda nämnder för att säkerställa att föreningarna behandlas lika.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar.
− Eventuell utökning av bidrag, eller anpassning av bidragens storlek, får
övervägas i budgetarbetet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-09-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information (motsvarande lotsverksamhet) till föreningslivet vad gäller
bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast 2015-12-31 återkomma
till kommunfullmäktige med en utvärdering av genomförda förändringar.
Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga nämnder och
innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet kan förbättras.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker sista meningen i den femte
strecksatsen i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. Meningen tillförs den
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åttonde strecksatsen i hennes förslag, innebärande att densamma ges följande
lydelse:
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar. Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga
nämnder och innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet
kan förbättras.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) reviderade 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 Birgit Sievers (MP) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

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

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 Birgit Sievers (MP) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
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− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− En funktion som s.k. föreningslots inrättas inom kultur- och fritidsnämnden, vars uppgift bland annat är att finna finansieringslösningar samt vara
en garant för att olika kommunala instanser får information om bidrag söks
från flera instanser till ett och samma evenemang.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden göra en översyn av de generella
reglerna för kommunens bidragsgivning till föreningar i syfte att fler föreningar som gör en god samhällsinsats också ska omfattas av regelverket.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att föra regelbunden dialog
med berörda nämnder för att säkerställa att föreningarna behandlas lika.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar. Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga
nämnder och innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet
kan förbättras.
− Eventuell utökning av bidrag, eller anpassning av bidragens storlek, får
övervägas i budgetarbetet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 232

Yttrande över ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten” samt
”Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på
vattenkraft”
Ks/2014:325 340
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-09-22 yttra sig över förslag till ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten” samt förslag till ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft”.
Beslutsunderlag
Havs- och vattenmyndighetens remiss 2014-07-11
Miljönämndens beslut 2014-08-25, delegationsbeslut Dmi § 417
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-08-25 överlämnas som Jönköpings kommuns
yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-08-25 överlämnas som Jönköpings kommuns
yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.
Beslutet expedieras till:
Havs- och vattenmyndigheten
Mn
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§ 233

Yttrande över Länsstyrelsens remiss ”Anpassning till ett förändrat
klimat – Åtgärdsprogram 2015-2019”
Ks/2014:181 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över ovan
rubricerade program.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-03-18
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2014-08-15
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) yrkar att åtgärd 21 i förslaget till program ges följande lydelse:
”Branschorganisation sprider information om klimatanpassande åtgärder till
alla privata villaägare i länet.”
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) instämmer.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yrkar bifall till det nu samstämmiga förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag med ovan yrkad ändring.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Räddningstjänsten
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§ 234

Yttrande över ansökan från Kjell Granaths Bildelar i Jönköping AB
om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen
Ks/2014:299 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt Jönköpings kommuns yttrande över ansökan om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen från Kjell Granaths Bildelar i Jönköping AB.
Beslutsunderlag
Länsstyrelens remiss 2014-06-17
Miljönämndens beslut 2014-08-20 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 281 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-08-20 § 79 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-08-21 § 281 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-08-20 § 79 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2014-08-21 § 281 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras omedelbart justread.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn
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§ 235

Yttrande över ansökan från HB Källs begagnade Bil och Delar om
auktorisation enligt bilskrotningsförordningen
Ks/2014:322 451
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt Jönköpings kommuns yttrande över ansökan om auktorisation enligt bilskrotningsförordningen från HB Källs begagnade Bil och
Delar, Brötjemark, Gränna.
Beslutsunderlag
Länsstyrelens remiss 2014-08-01
Miljönämndens beslut 2014-08-22, delegationsbeslut Dmi § 416
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 282 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 282 med tillhörande tjänsteskrivelse samt miljönämndens beslut 2014-08-22 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 282 med tillhörande tjänsteskrivelse samt miljönämndens beslut 2014-08-22 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras omedelbart justread.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn
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