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§ 106

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonom Sofia
Lindh om Jönköpings kommuns stiftelser.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 10.45.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Meddelanden
Anmäls:
Miljöprövningsdelegationens beslut 2014-04-03 gällande tillstånd enligt miljöbalken till täkt av torv på fastigheten Granarp 1:12 i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2014-04-04 gällande överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken rörande vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings
kommun.
Äldrenämndens beslut 2014-03-19 § 40 om redovisning av ej avgjorda ärenden.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Inbjudan från Vissmålens Ridklubb
Ledningsutskottets protokoll

2014-03-24 § 21-24
2014-03-31 § 25

Välfärdsutskottets protokoll

2014-03-26 § 20-25

Tekniska utskottets protokoll

2014-03-26 § 6-11

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-03-04 § 21-32

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökningar om utdelning ur
Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för
stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
T.f. kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset, Hamnkanalen och Elmia 2014-05-19 med
anledning av att Junemedaljen delas ut
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2014-09-03/07 med anledning av
”Euromeeting”.
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Räddningschefens yttrande i ärenden om antagande av hemvärnspersonal.
Koncernjuristens beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.
Utredningschefens beslut att bevilja Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
Jönköpings län (NBV) 7 000 kr från anslaget för integration och delaktighet till
projekt med kvinnor i symaskinssömnad vid öppna förskolan, Huskvarna söder.
Ledningsutskottets protokoll

2014-03-24 § 21-24
2014-03-31 § 25

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-03-04 § 21-32

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017
Ks/2014:203 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2014-2016 och budget för 2014 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2015 och 2016. Stadskontoret har, inför
arbetet med VIP 2015-2017, som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning
till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2014. Ramarna har också justerats
med hänvisning till demografi. I denna budgetprocess har sista året i planperioden en ram.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08
Anvisningar för arbetet med Verksamhets- och Investeringsplan, VIP
2015-2017 daterad 2014-04-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med
VIP 2015-2017 och budget för 2015 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med VIP 20152017 och budget för 2015 fastställs enligt kommunalrådet Elin Rydbergs (S)
förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med
VIP 2015-2017 och budget för 2015 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Årsredovisningar 2013 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2014:200 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar för de stiftelser som är registrerade
hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2013 för fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25
Stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen, årsredovisning för räkenskapsåret
2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2013
samt revisionsberättelse
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2013
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2013 samt revisionsberättelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Årsredovisningar för år 2013 fastställs.
− Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
− Årsredovisningar för år 2013 fastställs.
− Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2013
Ks/2014:201 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2013. Dessutom bilägges
uppföljning per 2013-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form
av placering av 23,8 mnkr i fonder. Jönköpings kommun har under 2013 förvaltat 84 donationsstiftelser, varav sju så kallade ”samfonder”. För de 13 stiftelser som är registrerade hos Länsstyrelsen har bokslut upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen. För övriga har gjorts en enklare ekonomisk sammanställning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24 med tillhörande bilaga
Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för
år 2013
Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2013-12-31 samt utdelning
2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2013 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2013 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Verksamhetsförändring inom överförmyndarnämndens kansli
Ks/2013:476 190
Sammanfattning
Habo och Mullsjö kommun har initierat frågan om samverkan avseende handläggning av enskilda ärenden rörande överförmyndarens tillsyn. Stadskontoret
har tagit fram ett förslag till samverkansavtal med berörda kommuner innebärande att stadskontorets kansli kommer att svara för tillsyn av gode män och
förvaltare i samtliga tre kommuner. Varje kommun är även fortsatt ytterst ansvarig för sin verksamhet och de beslut som fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-01-27 § 8
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-10 § 13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25 med förslag till samverkansavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, Habo kommun
och Mullsjö kommun godkänns.
Under förutsättning att Mullsjö kommun och Habo kommun godkänner förslaget till samverkansavtal beslutar kommunstyrelsen följande:
– Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämndens kansli utökas med
200 tkr 2014.
– Utökat kapital finansieras genom disposition av medel från kommunens
egna kapital.
– Tillkommande årlig kostnad från och med 2015 och framåt uppgående till
650 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015–2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-04-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, Habo kommun
och Mullsjö kommun godkänns.
Under förutsättning att Mullsjö kommun och Habo kommun beslutar att godkänna förslaget till samverkansavtal beslutar kommunfullmäktige även följande:
– Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämndens kansli utökas med
200 tkr 2014.
– Utökat kapital finansieras genom disposition av medel från kommunens
egna kapital.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Tillkommande årlig kostnad från och med 2015 och framåt uppgående till
650 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015–2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, Habo kommun
och Mullsjö kommun godkänns.
Under förutsättning att Mullsjö kommun och Habo kommun beslutar att godkänna förslaget till samverkansavtal beslutar kommunfullmäktige även följande:
– Kommunstyrelsens anslag för överförmyndarnämndens kansli utökas med
200 tkr 2014.
– Utökat kapital finansieras genom disposition av medel från kommunens
egna kapital.
– Tillkommande årlig kostnad från och med 2015 och framåt uppgående till
650 tkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015–2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Revidering av kommunens friskvårdspolicy
Ks/2013:54 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-27 § 207 att anta en delpolicy för
friskvård för Jönköpings kommun. Stadskontoret har givits i uppdrag att kartlägga hur policyn tillämpas bland kommunens förvaltningar. Utifrån genomförd kartläggning har stadskontorets personalavdelning inkommit med förslag
till en revidering av kommunens friskvårdspolicy. Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 138 att återremittera ärendet för att klargöra vilka anställda i
kommunen som omfattas av förslaget till ny friskvårdspolicy. Detta har nu
klargjorts och kommunstyrelsens personalutskott beslutade 2014-01-15 § 9 att
godkänna det reviderade förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 207
Samverkansprotokoll 2012-12-06 § 3, 2013-03-22 § 3, 2014-01-23 § 9
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-30 § 138
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-20
Personalutskottets beslut 2014-01-15 § 9
Förslag till Friskvårdspolicyn
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-20 vari personalutskottet föreslås överlämna ärendet till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Den av kommunfullmäktige antagna delpolicyn för friskvård 2001-09-27 §
207 upphör att gälla.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Reviderad friskvårdspolicy för Jönköpings kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2013-12-20.
Personalutskottet har 2014-01-15 § 9 beslutat enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-04-09 varit stadskontorets
förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det tillägget att
även timavlönade som under en sammanhängande tid av minst tre månader

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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haft en arbetstid om minst 40 % av en heltid per månad ska ges möjlighet att
omfattas av friskvårdspolicyn.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
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 Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (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) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Reviderad friskvårdspolicy för Jönköpings kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2013-12-20.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av kommunfullmäktige antagna delpolicyn för friskvård 2001-09-27 §
207 upphör att gälla.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 114

Uppdrag att genomföra projektering och begränsad upprustning av
A-hallen Jönköpings idrottshus
Ks/2013:88 821
Sammanfattning
Tekniska nämnden redovisar att projektet Källarplanet Idrottshuset inte kan genomföras inom ramen för anslagna medel. Tekniska nämnden begär därmed att
kommunfullmäktige beslutar att nämnden befrias från uppdraget att genomföra
en upprustning av A-hallen med de förutsättningar som gäller i VIP 2014-2016.
Stadskontoret har samrått med berörda funktioner inom tekniska kontoret och
fritidsförvaltningen. Utifrån vad som framkommit i samrådet föreslår stadskontoret att tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda rivning av hall A inklusive
källarplan och byggnation av ersättningslokaler på den plats som idag rymmer
hall A. Alternativet rivning och nybyggnation ska jämföras med upprustning av
A-hallen och källarplan såväl utifrån verksamhetsmässiga som fastighetsekonomiska aspekter. Redovisning till kommunstyrelsen föreslås ske senast i augusti 2014.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-03-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med fritidsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden, utreda rivning av hall A inklusive källarplan
och byggnation av ersättningslokaler på den plats som idag rymmer hall A.
Utredningen ska beakta såväl verksamhetsmässiga som fastighetsekonomiska aspekter av nybyggnation i jämförelse med upprustning av hall A
med källarplan.
− Utredningsuppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2014.
− Anslaget Källarplanet Idrottshuset utgår ur 2014 års investeringsbudget.
− Minskat medelsbehov med 4 736 tkr i investeringsbudget 2014 beaktas i
form av motsvarande minskad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med fritidsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden, utreda rivning av hall A inklusive källarplan
och byggnation av ersättningslokaler på den plats som idag rymmer hall A.
Utredningen ska beakta såväl verksamhetsmässiga som fastighetsekonomiska aspekter av nybyggnation i jämförelse med upprustning av hall A
med källarplan.
− Utredningsuppdraget redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2014.
− Anslaget Källarplanet Idrottshuset utgår ur 2014 års investeringsbudget.
− Minskat medelsbehov med 4 736 tkr i investeringsbudget 2014 beaktas i
form av motsvarande minskad upplåning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Yttrande över rapporten ”Plattform för kulturhistorisk värdering
och urval”
Ks/2014:163 879
Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet har med remiss 2014-03-11 till bl.a. Jönköpings kommun översänt rapporten ”Plattform för kulturhistorisk värdering och urval” för
synpunkter senast 2014-05-03. Bland övriga remissinstanser finns bl.a. Jönköpings läns museum.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-03-11
Kulturnämndens beslut 2014-03-19 § 52 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Riksantikvarieämbetet i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande lämnas till Riksantikvarieämbetet i enlighet med upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Riksantikvarieämbetet
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Medborgarförslag om ersättning till idrottsungdom som studerar på
annan ort
Ks/2013:426 600
Sammanfattning
Lars Wibeck föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska ta upp frågan
om bidrag vid studier på annan ort än hemkommunen till förnyad prövning.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 248 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-10-06
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-03-17 § 37 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
L Wibeck
Uan
Diariet

Justerandes signatur
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§ 117

Yttrande över direktivförslagen i Europeiska kommissionens
luftvårdspaket
Ks/2014:156 008
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2014-04-30 yttra sig över direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket.
Beslutsunderlag
Miljödepartementets remiss 2014-03-05
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Miljödepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Miljödepartementet lämnas enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) tillstyrker kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag med följande tillägg sist i yttrandet:
”Då kommunerna föreslås bli tillsynsmyndighet är det viktigt att man kan nå ut
till samtliga tillsynsobjekt. Detta kräver ändringar i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) som gör att det finns en anmälningsplikt och informationsplikt till tillsynsmyndigheten om de uppgifter som måste samlas in för att direktivet ska klaras.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker kommunalrådet Elin Rydbergs (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag,
nämligen följande:
– Yttrande till Miljödepartementet lämnas enligt upprättat förslag med det
tillägg som anges ovan.
Beslutet expedieras till: Miljödepartementet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Yttrande över regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet
och Havs- och fiskeriprogrammet
Ks/2014:193 149
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens utkast till regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och
Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss inkommen 2014-03-06
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Studiebesök i Zinkgruvan i Askersunds kommun
Ks/2014:210 027
Sammanfattning
Miljökontoret planerar en studieresa till Zinkgruvan i Askersunds kommun och
kommunstyrelsens ledamöter i tekniska utskottet har möjlighet att delta.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-04-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöterna i kommunstyrelsens tekniska utskott bereds möjlighet att delta
i studieresan till Zinkgruvan den 16 juni 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöterna i kommunstyrelsens tekniska utskott bereds möjlighet att delta
i studieresan till Zinkgruvan den 16 juni 2014.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

