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§ 25

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om preliminärt bokslut för 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 26

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-01-13 § 1-6

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-01-07 § 1-10

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2014-01-22 § 1-9

Tenhult

2013-05-16 § 24-36
2013-12-11 § 84-96
2014-01-13 § 1-13

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 27

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om tillstånd att servera vin vid middag
vid 14-kommunerskonferensen den 15 maj 2014.
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattestanter för
2014 för stadskontoret.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2014-01-13 § 1-6.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2014-01-07 § 1-10.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 28

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013
Ks/2014:96 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för
godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 daterad 2014-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-02-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 godkänns.
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§ 29

Förslag om minskat antal mandat i Jönköpings kommunfullmäktige
– Delrapport från parlamentariska kommittén
Ks/2013:275 101
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-26 § 18 att överlämna en motion för
partiöverläggningar i parlamentariska kommittén. I motionen föreslås att Jönköpings kommun fr.o.m. mandatperioden 2014–2018 ska minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2012-08-30 § 252 har parlamentariska kommittén efter överläggningar nu lämnat en delrapport avseende frågan.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs skrivelse 2013-05-14
Delrapport från parlamentariska kommittén ”Förslag om minskat antal mandat
i Jönköpings kommunfullmäktige” 2013-05-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Antalet ledamöter i Jönköpings kommuns kommunfullmäktige minskas från
nuvarande 81 till 61.
– Ändringen föreslås träda i kraft fr.o.m. mandatperioden 2014–2018.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget från den politiska majoriteten i parlamentariska kommittén tillstyrks innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis
ska bestå av 81 ledamöter.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) förslag till beslut innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis ska bestå av 81 ledamöter.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) instämmer.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), med instämmande av kommunalrådet Anna Mårtensson (FP), låter till protokollet anteckna följande:
”Vi ställer oss bakom kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag till beslut om
Justerandes signatur
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att bibehålla 81 ledamöter i kommunfullmäktige. Vårt instämmande i beslutssatsen innebär dock inte att vi delar alla de åsikter som förts fram i anförandetexten.”
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Greenhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x

Summa

5

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 10 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslaget från den politiska majoriteten i parlamentariska kommittén tillstyrks innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis
ska bestå av 81 ledamöter.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
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§ 30

Justering av beslut fattade i VIP 2014-2016 avseende utdelning,
investering m.m.
Ks/2014:98 049
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-10-31 § 279 fattat beslut om utdelning från
Bostads AB VätterHem med 14 mnkr för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål. I dagsläget föreligger ett förslag till överenskommelse mellan de
kommunala bostadsbolagen, socialnämnden samt tekniska nämnden innebärande fortsatt införande av så kallade bostadssociala kontrakt. Överenskommelsen innebär vidare att utdelningen från Bostads AB VätterHem upphävs.
Därutöver föreslås att en extra utdelning till Jönköpings kommun genomförs
2014 uppgående till totalt 7 mnkr från Jönköpings Rådhus AB. Medlen avser
att täcka tillkommande kostnader för Jönköpings kommun föranledda av att
kostnader som tidigare belastat Rådhus AB från och med 2014 istället belastar
Jönköpings kommun. De kostnader som avses är dels kommunens köp av
evenemangsfunktion i Destination Jönköpings AB samt dels kommunens övertagande av ansvaret för drift av samtliga parkeringshus.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Beslut i samband med VIP 2014-2016 om utdelning med 14 mnkr från Bostads
AB VätterHem år 2014 att användas för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål upphävs.
− Anslaget för inköp av bostäder uppgående till 8 mnkr i investeringsbudget
2014 utgår.
− Resultatbudgeten för år 2014 försämras med 14 mnkr under verksamheten
Finansiering.
− Ovannämnda beslut gäller under förutsättning att överenskommelse gällande bostadssociala kontrakt och hyresrabatt träffas mellan kommunens
bostadsbolag, socialnämnden samt tekniska nämnden.
− 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 föranledd av överföring av ansvaret för genomförande av evenemangsverksamhet från Programbolaget i Jönköping
AB till Destination Jönköping AB.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 4
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
Justerandes signatur
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tekniska nämndens verksamhet föranledd av tekniska nämndens övertagande av ansvar för drift av parkeringshus som ägs av Jönköpings kommuns
Parkerings AB.
− Kommunstyrelsen tillförs 3 mnkr 2014 för genomförande av evenemangsverksamhet via Destination Jönköping AB.
− Tekniska nämnden tillförs 4 mnkr 2014 för drift av parkeringshusen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Beslut i samband med VIP 2014-2016 om utdelning med 14 mnkr från Bostads
AB VätterHem år 2014 att användas för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål upphävs.
− Anslaget för inköp av bostäder uppgående till 8 mnkr i investeringsbudget
2014 utgår.
− Resultatbudgeten för år 2014 försämras med 14 mnkr under verksamheten
Finansiering.
− Ovannämnda beslut gäller under förutsättning att överenskommelse gällande bostadssociala kontrakt och hyresrabatt träffas mellan kommunens
bostadsbolag, socialnämnden samt tekniska nämnden.
− 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 föranledd av överföring av ansvaret för genomförande av evenemangsverksamhet från Programbolaget i Jönköping
AB till Destination Jönköping AB.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 4
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
tekniska nämndens verksamhet föranledd av tekniska nämndens övertagande av ansvar för drift av parkeringshus som ägs av Jönköpings kommuns
Parkerings AB.
− Kommunstyrelsen tillförs 3 mnkr 2014 för genomförande av evenemangsverksamhet via Destination Jönköping AB.
− Tekniska nämnden tillförs 4 mnkr 2014 för drift av parkeringshusen.
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§ 31

Preliminärt bokslutsresultat för 2013 samt överföring av investeringsanslag till 2014
Ks/2014:105 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport
för år 2013. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2013. I ärendet ingår även förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas resultatfonder.
Dessutom ingår investeringsbudgetens avräkning för 2013 med förslag till överföring av investeringsanslag till 2014. Årets resultat uppgår till +222 mnkr (+185
mnkr 2012) enligt det preliminära bokslutet. I resultatet ingår flera jämförelsestörande poster. Resultatet +222 mnkr överstiger med god marginal reviderad budget
som uppgick till +100 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering tas
emot och informationen läggs till handlingarna.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2014 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 107 669 tkr.
− Ombudgetering inom investeringsprojekt 5316 Vapenvallen med 6 mnkr,
till investeringsanslag för anpassning av Vapenvallen till Svenska fotbollsförbundets krav på arenor för spel i Superettan, godkänns.
− Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
107 669 tkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-02-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
− Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering tas
emot och informationen läggs till handlingarna.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2014 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 107 669 tkr.
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− Ombudgetering inom investeringsprojekt 5316 Vapenvallen med 6 mnkr,
till investeringsanslag för anpassning av Vapenvallen till Svenska fotbollsförbundets krav på arenor för spel i Superettan, godkänns.
− Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
107 669 tkr.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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§ 32

Justering av gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Ks/2013:502 107
Sammanfattning
En översyn av gällande gemensamt ägardirektiv har genomförts främst med
anledning av att Jönköpings Rådhus AB beslutat om ett standardardiserat anställningsavtal för VD i koncernen samt förtydliganden kring anställningsrutiner vid VD-rekrytering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-28 med bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15 § 4 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
– Det gemensamma ägardirektivet ska bekräftas på bolagsstämma i respektive
bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
– Det gemensamma ägardirektivet ska bekräftas på bolagsstämma i respektive
bolag.
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§ 33

Justering av särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen
Ks/2013:404 107
Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning i kommunallagen och lagen om offentlig
upphandling har nya särskilda ägardirektiv för samtliga bolag i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen, exklusive bostadsbolagen, bekräftats på årsstämmor.
Föreliggande förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen berör förutom ny lagstiftning även förnyade målsättningar för bostadsbyggande, införande av målsättningar för integrationsarbete i
särskilda ägardirektiv istället för gemensamt ägardirektiv samt justering av
direktivet av byggnation av seniorbostäder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17
Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på extra bolagsstämma i respektive bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Det antecknas vikten av att berörda bolag informeras om de justerade ägardirektiven.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på extra bolagsstämma i respektive bolag.
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§ 34

Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2014
Ks/2014:87 009
Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum 2014-03-24. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2013-10-21 § 77 med tillhörande tidplan för årsstämmor 2014
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2014-03-24.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2014-03-24.
Beslutet expedieras till:
A Hulusjö
U Rosander
Jönköpings Rådhus AB
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§ 35

Avgift för borgerliga vigslar
Ks/2014:111 112
Sammanfattning
Jönköpings kommun anordnar för närvarande borgerlig vigsel utan kostnad för
de som ska vigas. För tillhandahållande av tjänster har kommunen enligt kommunallagen rätt att ta ut en avgift som täcker självkostnaden. Stadskontoret
föreslår därmed att en avgift för borgerlig vigsel om 500 kronor införs fr.o.m.
2014-03-01.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Vid borgerlig vigsel ska avgift tas ut med 500 kr.
− Avgift ska tas ut för borgerlig vigsel som förrättas fr.o.m. 2014-03-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkanden
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med det tillägget
att avgift inte tas ut för bokningar av vigslar gjorda före 2014-03-01.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yrkar att förslaget om införande av avgift
avslås.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Greenhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Vid borgerlig vigsel ska avgift tas ut med 500 kr.
− Avgift ska tas ut för borgerlig vigsel som förrättas fr.o.m. 2014-03-01. Undantag gäller för vigslar som bokats före 2014-03-01.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande.
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§ 36

Överenskommelse om flyktingmottagande 2014-2015 samt förslag
till förändringar som berör mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Ks/2014:90 133
Sammanfattning
Socialnämnden presenterar förslag till avtal med Länsstyrelsen om flyktingmottagande för 2014 och 2015. Socialnämnden har behandlat ärendet
2014-01-21 § 8 och föreslår bl.a. att Jönköpings kommun åtar sig att under
2014 ta emot 80 nyanlända och under 2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen
är 370 personer för år 2014 samt 350 personer för år 2015.
Socialnämnden har också 2013-1217 § 204 föreslagit ett antal förändringar
som berör mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, vilket också behandlas i detta ärende.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-12-17 § 204 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-01-21 § 8 med tillhörande handlingar
Förslag till överenskommelse om mottagande av nyanlända invandrare
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-01-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända invandrare för åren 2014 och 2015 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och under
2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning
från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för år 2014
samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn
som beviljas uppehållstillstånd.
− Socialnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med
förslag på hur medel i fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet kan tas i anspråk för marknadsföringsinsatser riktade till privata
fastighetsvärdar och privatpersoner i syfte att erhålla bostäder för flyktingmottagande.
− Socialnämnden ges i uppdrag att initiera fadderverksamhet för nyanlända
flyktingar.
− Antalet asylplatser på Vårsol Sara utökas från 6 till 10.
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− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig uppräkning av vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
− Socialnämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande
upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar det tillägget i sista strecksatsen
i sitt förslag att socialnämndens uppdrag ska återredovisas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända invandrare för åren 2014 och 2015 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och under
2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning
från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för år 2014
samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn
som beviljas uppehållstillstånd.
− Socialnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med
förslag på hur medel i fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet kan tas i anspråk för marknadsföringsinsatser riktade till privata
fastighetsvärdar och privatpersoner i syfte att erhålla bostäder för flyktingmottagande.
− Socialnämnden ges i uppdrag att initiera fadderverksamhet för nyanlända
flyktingar.
− Antalet asylplatser på Vårsol Sara utökas från 6 till 10.
− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig uppräkning av vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
− Socialnämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande
upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige.
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§ 37

Slutredovisning av uppdrag att i enlighet med avtal med Jönköping
Curling Club projektera och låta bygga en ny curlinghall
Ks/2013:481 293
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektering samt byggnation av ny curlinghall som ersättning för befintlig curlinghall som kommunen förvärvat och låtit
riva. Detta för att projektet med byggnation av nya ishallar på Rosenlundsområdet skulle vara genomförbart. Stadskontoret föreslår sammanfattningsvis att
tekniska nämndens slutredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 241 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-12-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-12-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av curlinghall på fastigheten Åkerfältet 4 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av curlinghall på fastigheten Åkerfältet 4 godkänns.
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§ 38

Inbjudan till analysseminarium om hållbar jämställdhet
Ks/2014:109 000
Sammanfattning
Inför revideringen av jämställdhetsplanen kallas kommunstyrelsen, nämndsoch bolagspresidier, kommunsamverkan, ledningsgrupper, jämställdhetssamordnare och nyckelpersoner till ett analysseminarium. Seminariet äger rum
fredagen den 9 maj kl. 08.30-12.00. Lokal meddelas senare.
Beslutsunderlag
Kallelse till analysseminarium
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 39

Tillägg till föreskrifter för naturreservatet Rocksjön
Ks/2013:514 265
Sammanfattning
Nya föreskrifter har tagits fram för naturreservatet Rocksjön. I dessa har nya
föreskrifter gällande kanotverksamhet införts för en bättre anpassning och hänsyn till naturvärden och särskilt fågellivet. Syftet med naturreservatet är i lika
grad att bevara områden för rekreation och friluftsliv samt bevarande av naturvärden och utvecklande av dessa.
Stadsbyggnadskontoret genomförde en utredning avseende kanotingens påverkan på naturen i naturreservatet Rocksjön. Förslaget var föremål för samråd
under vintern 2011-12. Ändringarna i föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27 § 272 men överklagades och återförvisades
2013-03-28 till kommunen för ny handläggning av formella skäl. Stadsbyggnadsnämnden föreslår nu tillägg till föreskrifterna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 445 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämndens förslag 2013-12-12 § 445 till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet Rocksjön antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Det antecknas att förslaget till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet
Rocksjön avser handlingar som ska vara förbjudna inom reservatet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämndens förslag 2013-12-12 § 445 till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet Rocksjön antas.
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§ 40

Tillägg till skötselplan för naturreservatet Rocksjön
Ks/2013:512 265
Sammanfattning
Nya föreskrifter har tagits fram för naturreservatet Rocksjön. I dessa har nya
föreskrifter gällande kanotverksamhet införts för en bättre anpassning och hänsyn till naturvärden och särskilt fågellivet. Syftet med naturreservatet är i lika
grad att bevara områden för rekreation och friluftsliv samt bevarande av naturvärden och utvecklande av dessa.
Stadsbyggnadskontoret genomförde en utredning avseende kanotingens påverkan på naturen i naturreservatet Rocksjön. Förslaget var föremål för samråd
under vintern 2011-12. Ändringarna i föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27 § 272 men överklagades och återförvisades 2013-0328 till kommunen för ny handläggning av formella skäl. Stadsbyggnadsnämnden lämnar nu förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 444 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) antas stadsbyggnadsnämndens förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) antas stadsbyggnadsnämndens förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.
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§ 41

Förslag till ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ks/2013:478 460
Sammanfattning
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel fastställdes av kommunfullmäktige
2011-10-06 § 307. Miljönämnden föreslår nu en ändring av 6 och 16 §§ i
taxan.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2013-11-13 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
2013-10-31
Kommunstyrelsens beslut 2013-12-04 § 409 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-01-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Taxan för offentlig kontroll av livsmedel, 6 och 16 §§, ändras enligt vad
som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
− Ändringarna gäller från och med 2014-03-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Taxan för offentlig kontroll av livsmedel, 6 och 16 §§, ändras enligt vad
som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
− Ändringarna gäller från och med 2014-03-01.
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§ 42

Yttrande över förslag till detaljplan för delar av Ingelstorp och
Järstorp-Berg, Axamosjön, Jönköpings kommun
Ks/2013:518 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-12-19 för yttrande senast
2014-02-24 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för delar av
Ingelstorp och Järstorp-Berg, Axamosjön, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-12-19 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för delar av
Ingelstorp och Järstorp-Berg, Axamosjön, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för delar av
Ingelstorp och Järstorp-Berg, Axamosjön, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 43

Inbjudan till seminarium ”Gruvor i fokus”
Ks/2014:106 420
Sammanfattning
Naturskyddsföreningen, ytterligare ett antal naturvårdsintressen, studieförbund
och Visingsö-rådet m.fl. inbjuder till seminariet ”Gruvor i fokus” i Grenna
Kulturgård den 28 februari, kl. 9-16. Seminariet vänder sig till förtroendevalda
och tjänstemän i kommunerna runt Vättern samt länsstyrelserna i Jönköpings,
Örebro och Östergötlands län.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
Led§ 44

Inbjudan till konferens ”Leda och styra för hållbar jämställdhet –
uppföljningsdagen 2014-03-11”
Ks/2014:115 029
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till utbildningen ”Leda och
styra för hållbar jämställdhet – uppföljningsdagen 2014-03-11.” Styrelser, chefer och processtödjare från de kommunala bolagen är inbjudna till uppföljningsdagen. Utbildningen äger rum tisdagen den 11 mars kl. 09:00 – 16:00 på
Elite Stora Hotellet, Jönköping.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i utbildningen.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i utbildningen.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
– amöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
seminariet.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 44

Inbjudan till konferens ”Leda och styra för hållbar jämställdhet –
uppföljningsdagen 2014-03-11”
Ks/2014:115 029
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till utbildningen ”Leda och
styra för hållbar jämställdhet – uppföljningsdagen 2014-03-11.” Styrelser, chefer och processtödjare från de kommunala bolagen är inbjudna till uppföljningsdagen. Utbildningen äger rum tisdagen den 11 mars kl. 09:00 – 16:00 på
Elite Stora Hotellet, Jönköping.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i utbildningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i jämställdhets- och integrationsutskottet bereds
möjlighet att delta i utbildningen.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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