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§ 308

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar IS/IT-chef
Kaj Stenman om driftstörningen som inträffade 2014-11-04 gällande kommunens telefoni och datakommunikation.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19

§ 309

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar om förslag till verksamhets- och investeringsplan 2015-2017.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:40 ”Budgetförutsättningar för
åren 2014-2018”.
Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2014-10-13 § 93-101

Gränna-Visingsö

2014-10-23 § 32-39

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut att bevilja ABF Jönköpings län 5000 kr till lokalhyra
av hemkunskapssal för matlagningscirkel för nyanlända kvinnor på Råslätt från
anslaget för integration och delaktighet 2014.
Personalutskottets protokoll

2014-09-17 § 53-58
2014-10-15 § 59-68

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2015-2017
med budget för 2015
Ks/2014:209 041
Sammanfattning
Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Anna
Mårtensson (FP) och Birgit Sievers (MP) överlämnar med skrivelse daterad
2014-10-24 förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2015–2017 med
budget för 2015 (VIP). I förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning
samt förslag till förändring av taxor för allmän platsmark (tillfällig försäljning
på kommunal mark), avfallshantering samt för vatten och avlopp inkl. anläggningstaxa. Den kommunala skattesatsen för år 2015 föreslås vara oförändrad
vilket innebär en skattenivå om 21,34 procent av skatteunderlaget.
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2014-11-07
angående majoritetens förslag.
Elin Rydberg (S), Ilan De Basso (S), Margareta Sylvan (MP), Mats Weidman
(MP) och Jerry Hansson (V) överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 med budget för 2015 daterat 2014-11-14.
Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan
2015-2017 med budget för 2015 daterat 2014-11-14.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Mari Nilssons (C), Anna
Mårtenssons (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 med budget för 2015 daterat 2014-10-24 bifalls.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Elin Rydbergs (S), Ilan De Bassos (S), Margareta Sylvans (MP), Mats
Weidmans (MP) och Jerry Hanssons (V) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 med budget för 2015 daterat 2014-11-14 bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Det antecknas att föreslagen skattesats i majoritetsförslaget rätteligen ska avse
år 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BEHANDLING AV KOMMUNSTYRELSENS DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande den del av ärendet som avser
kommunstyrelsens driftbudget och investeringsbudget för 2015. Ordföranden
konstaterar att det föreligger två förslag till beslut i denna del.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på Mats Greens (M) m.fl. förslag respektive
Elin Rydbergs (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs (S) m.fl. 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)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (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 bifallit
Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså för egen del beslutat följande:
– Stadskontorets förslag till driftbudget 2015 och investeringsbudget för 2015
för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Rydbergs (S) m.fl.
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BEHANDLING AV VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN
Härefter upptas förslag till verksamhets- och investeringsplan till beslut. Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) m.fl. förslag respektive Elin Rydbergs (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs (S) m.fl. 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)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Dan Mattsson (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (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 bifallit
Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Mari Nilssons (C), Anna
Mårtenssons (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 med budget för 2015 daterat 2014-10-24 bifalls.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Rydbergs (S) m.fl.
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 312

Samordnad varudistribution och gemensam beställarorganisation i
Jönköpings kommun
Ks/2013:201

420

Sammanfattning
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2013-03-27 § 84 beslutade
kommunstyrelsen att uppdra till stadskontoret att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande samordnad varudistribution i Jönköpings kommun samt
ta fram förslag till en gemensam beställarorganisation. Stadskontoret uppdrogs
även att redovisa hur samordnad varudistribution och gemensam beställarorganisation skall organiseras och finansieras. Stadskontoret redovisar härmed sitt
uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27 § 84
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04
Bilaga 1: Kravspecifikation på samordnad varudistribution
Bilaga 2: Rapport med förslag till gemensam beställarorganisation
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Införa en gemensam beställarorganisation inom Jönköpings kommun i enlighet med förvaltningarnas och stadskontorets framarbetade förslag.
− Upphandla tjänsten samordnad varudistribution enligt bilagd kravspecifikation och införa densamma under 2015.
− Ansvar för administrativ drift av samordnad varudistribution organisationsmässigt förläggs till stadskontorets upphandlingsavdelning.
− Kostnaden för samordnad varudistribution för Jönköpings kommun beräknas till cirka 7-8 mnkr/år, denna kostnad betalas utav respektive verksamhet
baserarat på mottagnings och kiloavgift.
− Tillkommande kostnader för införande av samordnad varudistribution under
perioden april 2015 till september 2017 uppgående till 450 tkr finansieras
genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
− Tillkommande kostnad för administrativ drift av samordnad varudistribution
uppgår till 120 tkr/år fr.o.m. oktober 2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-11-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
− En gemensam beställarorganisation inom Jönköpings kommun införs i enlighet med förvaltningarnas och stadskontorets framarbetade förslag.
− Tjänsten samordnad varudistribution enligt bilagd kravspecifikation upphandlas och införs under 2015.
− Ansvar för administrativ drift av samordnad varudistribution organisationsmässigt förläggs till stadskontorets upphandlingsavdelning.
− Kostnaden för samordnad varudistribution för Jönköpings kommun beräknas till cirka 7-8 mnkr/år, denna kostnad betalas utav respektive verksamhet
baserarat på mottagnings och kiloavgift.
− Tillkommande kostnader för införande av samordnad varudistribution under
perioden april 2015 till september 2017 uppgående till 450 tkr finansieras
genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
− Tillkommande kostnad för administrativ drift av samordnad varudistribution
uppgår till 120 tkr/år fr.o.m. oktober 2017.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Upphandlingschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 313

Koncernbidrag/utdelning inom koncernen Jönköpings Rådhus AB
2014
Ks/2014:402

107

Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-10-13 § 64
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2014:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2013-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2014.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2013-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2014.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom skall
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
Utdragsbestyrkande
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•

Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets AB
samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna utdelning.

•

Till Destination Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan Riksinternat AB, samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som
moderbolaget utfärdat.

•

Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete
besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2015.

•

Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på
3 mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad
inom kommunstyrelsens verksamhet avseende extra omkostnader i
samband med bolagisering av Destination Jönköping AB.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2014:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2013-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2014.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2013-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2014.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

Utdragsbestyrkande
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•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom skall
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.

•

Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets AB
samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna utdelning.

•

Till Destination Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan Riksinternat AB, samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som
moderbolaget utfärdat.

•

Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete
besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2015.

•

Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på
3 mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad
inom kommunstyrelsens verksamhet avseende extra omkostnader i
samband med bolagisering av Destination Jönköping AB.

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19

§ 314

Sammansättning av och arvoden i bolagsstyrelserna inom koncernen
Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:418 107
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2014-06-18 § 147 gett Jönköpings Rådhus AB i uppdrag att se över sammansättningen i bolagsstyrelserna inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen för att tillförsäkra att varje styrelses sammansättning är optimal utifrån respektive bolags mål och verksamhetsinriktning. I uppdraget
ingick att ta fram förslag på antal ordinarie styrelseledamöter. Vid samma tillfälle har kommunfullmäktige beslutat att styrelsesuppleanter inom Jönköpings
Rådhus AB-koncernen ej ska utses. I samband med denna utredning har en
översyn gjorts även gällande lekmannarevisorer. Vidare har även en viss justering gjorts inom bolagsgrupperingen gällande styrelsearvoden. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Jönköpings Rådhus AB:s förslag till sammansättning och arvoden i bolagsstyrelserna inom koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-10-06 § 56,
2014-11-03 § 70
Förteckning på styrelsesammansättning inom Jönköpings Rådhus ABkoncernen
Förteckning på styrelsearvoden för bolagen inom Jönköpings Rådhus ABkoncernen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Sammansättningen av ordinarie styrelseledamöter per bolag fastställs enligt
Jönköpings Rådhus AB:s förslag.
− Antal ordinarie lekmannarevisorer tillsätts med två per bolag. Suppleanter
för dessa utses ej.
− Arvoden till bolagsstyrelserna fastställs enligt Jönköpings Rådhus AB:s
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-19

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Under överläggningen framförs synpunkter vad gäller antal ledamöter i bolagsstyrelserna.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Yrkanden
Efter ajourneringen yrkar Alf Gustafsson (S) att styrelsen för Bostads AB Vätterhem utökas med två ledamöter från 9 till 11.
Tjänstgörande ordförande Andreas Sturesson (KD) instämmer i Alf Gustafssons (S) yrkande.
Vidare yrkar Andreas Sturesson (KD) beträffande styrelsen för Jönköping Airport AB att ”varav 3 tjänstemän” ändras till ”varav 3 opolitiska”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Sammansättningen av ordinarie styrelseledamöter per bolag fastställs enligt
Jönköpings Rådhus AB:s förslag med ovan yrkade ändringar.
− Antal ordinarie lekmannarevisorer tillsätts med två per bolag. Suppleanter
för dessa utses ej.
− Arvoden till bolagsstyrelserna fastställs enligt Jönköpings Rådhus AB:s
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2014-11-19

§ 315

Delårsrapport januari-augusti 2014 avseende Jönköpings
Rådhus AB
Ks/2014:386 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-10-06 § 57 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2014.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-10-06 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2014 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2014 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 316

Ekonomirapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:388 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-10-06 § 58 överlämnat Ekonomirapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-10-06 § 58 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 317

Finansrapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:387 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-10-06 § 59 överlämnat Finansrapport nr 2 för år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-10-06 § 59 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport nr 2 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 318

Yttrande över promemorian "Internationella skolor"
Ks/2014:343 600
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2014-09-02 översänt promemorian
”Internationella skolor”. Departementet önskar kommunens synpunkter på förslagen i promemorian senast 2014-12-02.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-10-13 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-14 § 128 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Internationella
skolor” överlämnas i enlighet med Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Internationella
skolor” överlämnas i enlighet med Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 319

Medborgarförslag om tak över cykelparkeringarna på Kålgårdsskolan
Ks/2014:121 337
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att Jönköpings kommun avsätter den summa
som behövs för att Kålgårdsskolans cykelställ ska få tak och att barnen därmed
får en torr cykel att sätta sig på även efter en regnskur. Barn- och utbildningsnämndens meddelar i sitt yttrande att tak över Kålgårdsskolans cykelparkering
har beställts. Taket har nu kommit på plats.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 27 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-02-10
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-14 § 122 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förlag till kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-11-19
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
Xx
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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