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§ 292

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 13. Översyn av kommunens internhyressystem för
kommunens fastigheter.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-04

§ 293

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-10-21 om ändring av gräns för
naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.
Följande handlingar biläggs:
Kommundelsrådens protokoll:
Månsarp-Taberg
Skärstad-Ölmstad

2015-09-28 § 1-10
2015-09-14 § 37-50

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Kristian Aronsson (SD) välkommen som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelanden läggs till handlingarna.
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§ 294

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-10-18 till och med 2015-11-01 med anledning av att J-södra gått upp i
allsvenskan
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-11-02 till och med 2015-11-29 med anledning av evenemang på Jönköpings teater och konserthus
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-11-30 till och med 2015-12-27 med anledning av God Jul-hälsning
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-05-09 till och med 2015-05-21 med anledning av Jönköpings marknad
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-06-27 till och med 2016-07-17 med anledning av internationell matmarknad
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-09-05 till och med 2016-09-25 med anledning av höstmarknad
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-11-07 till och med 2016-11-27 med anledning Julskyltning
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-11-28 till och med 2016-12-25 med anledning av God Jul-hälsning
bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2015-11-01/05 med anledning av att
J-södra vinner serien.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 295

Motion om att införa begreppet hen i det kommunala språkbruket
Ks/2015:275 009
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår mot bakgrund av vad som anförs i motion 2015-0526 att hen införs som standardpronomen i kommunens handlingar.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 138 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-26
Stadskontorets tjänstskrivelse 2015-10-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-10-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Språkrådets rekommendationer tillämpas när stadskontoret uppdaterar
kommunens riktlinjer för allmänna skrivregler och språkbruk och motionen förklaras därmed bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) och AnneMarie Grennhag för M-gruppen yrkar avslag på
motionen.
Protokollsanteckning
Erik Arnalid för KD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Jönköpings kommuns skrivregler utgår redan idag från och hänvisar till
språknämndens svenska skrivregler. Den enskilda motionen medför inte någon
anledning till att i nuläget i särskild ordning uppdatera kommunens skrivregler.”

Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) m.fl. yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) m.fl. yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Erik Arnalid (KD)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Anna Mårtensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Britt-Marie Glaad (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
11
4
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Språkrådets rekommendationer tillämpas när stadskontoret uppdaterar
kommunens riktlinjer för allmänna skrivregler och språkbruk och motionen förklaras därmed bifallen.
Reservation
M-gruppen och Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Staffan Eklöfs (SD) m.fl. yrkande.
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§ 296

Yttrande över samråd om Länsstyrelsens plan för hantering av
översvämningsrisker i Jönköpings tätort
Ks/2015:368 168
Sammanfattning
Länsstyrelsen genomför samråd angående förslag till riskhanteringsplan för
översvämning i Jönköpings tätort och har berett Jönköpings kommun tillfälle
att yttra sig över det upprättade förslaget.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2015-09-01 med bifogat samrådsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2015-10-06 med tillhörande bilaga
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 199 medtillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-15 § 355 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar att följande stycke tillförs i upprättat förslag till kommunens yttrande:
”Gällande vattennivåerna i Vättern så har Jönköpings kommun vid tidigare
tillfällen lyft frågan om behovet av en omprövning av nuvarande vattendom.
Som Länsstyrelsen konstaterar skulle en ändring av vattendomen kunna minska
de negativa effekterna av framtida översvämningar. Jönköpings kommun anser
därför att Länsstyrelsen bör beakta frågan och verka för en ändring av nuvarande bestämmelser i syfte att underlätta möjligheten till omprövningar av vattendomar.”
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Anna Mårtensson (FP), Mats
Weidman (MP), kommunalrådet Carin Berggren (M), Staffan Eklöf (SD) och
Erik Arnalid (KD) instämmer i Alf Gustafssons (S) yrkande tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län överlämnas enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) särskilt upprättade förslag med ovan
yrkat tillägg.
Justerandes sign
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Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Rtj
Tn
Stbn

Justerandes sign
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§ 297

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2016
Ks/2015:400 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för verksamhetsåret 2016. Innan budget fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunens medlemsavgift
för 2016 föreslås uppgå till 3 435 tkr, vilket är en höjning med 292 tkr jämfört
med innevarande år. Den höjda medlemsavgiften 2016 har inte inarbetats i förslag till VIP 2016-2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med förslag
till budget 2016, daterad 2015-09-28
Stadskontorets yttrande 2015-10-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-10-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen föreslår Mediacenter Jönköpings län förbundsstyrelse att
omarbeta budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 innebärande en oförändrad medlemsavgift för länets kommuner.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Christoffer Gullberg (M).
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen föreslår Mediacenter Jönköpings län förbundsstyrelse att
omarbeta budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 innebärande en oförändrad medlemsavgift för länets kommuner.

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes sign
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§ 298

Medfinansiering Leader Vättern
Ks/2015:410 040
Sammanfattning
Delar av Jönköpings kommun tillhör Leader Vättern som har blivit godkänt för
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom nya landsbygdsprogrammet. Jönköpings kommuns del av den årliga offentliga medfinansieringen omfattar 114 364 kronor mellan åren 2016-2022.
Beslutsunderlag
Leader Vättern – Lokal utvecklingsstrategi 2015-2020
Skrivelse från Vätternvårdsförbundet med Medfinansieringsintyg och avsiktsförklaring 2015-09-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun ställer sig bakom den lokala utvecklingsstrategin
och avser att medfinansiera Leader Vättern
− Kostnaderna för medfinansieringen av Leader-området täcks inom ramen för näringslivsavdelningens verksamhetsanslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun ställer sig bakom den lokala utvecklingsstrategin
och avser att medfinansiera Leader Vättern
− Kostnaderna för medfinansieringen av Leader-området täcks inom ramen för näringslivsavdelningens verksamhetsanslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Vätternvårdsförbundet
Landsbygdsutvecklaren

Justerandes sign
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§ 299

Grennaskolan Riksinternat AB – förändrat huvudmannaskap, verksamhetsövergång och nytt uppdrag till bolaget
Ks/2015:317 001
Sammanfattning
Stadskontoret har i tjänsteskrivelse 2015-09-07 lämnat förslag till förändrat huvudmannaskap för utbildningsverksamheten vid Grennaskolan Riksinternat AB
(nedan kallat Grennaskolan). Stadskontorets tjänsteskrivelse har därefter remitterats till Grennaskolan, barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för synpunkter. De båda utbildningsnämnderna samt
Grennaskolan har inkommit med synpunkter på förslaget. Ingen av remissinstanserna har invändningar mot förslaget att ändra huvudmannaskapet för utbildningsverksamheten vid Grennaskolan. Utbildningsnämnderna framhåller
att ett förändrat huvudmannaskap för utbildningsverksamheten vid Grennaskolan i enlighet med stadskontorets förslag medför att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente behöver ändras. Stadskontoret har därför tagit
fram ett förslag till reviderat reglemente för nämnden som biläggs stadskontorets tjänsteskrivelse. Bilagt tjänsteskrivelsen återfinns också förslag till ägardirektiv för Grenna Internat AB samt förslag till bolagsordning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets utredning 2015-02-13
Extern konsultutredning 2015-02-12
Styrelseprotokoll Rådhus AB 2015-09-07 § 62
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-07
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-12 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-13 § 122 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från Grennaskolan Riksinternat AB 2015-10-09 § 1165 med tillhörande remissvar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet övergår
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden from 1 januari 2016.
− Utbildnings- och elevhälsoverksamheten vid skolan förs genom en
verksamhetsövergång till arbetsgivaren Jönköpings kommun fr.o.m.
1 januari 2016.
− Förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv innebärande förändrat namn och uppdrag för Grennaskolan Riksinternat AB godkänns.
Justerandes sign
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− Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden godkänns.
− Ordförandearvodet för Grenna Internat AB fastställs till 30 % av
grundbeloppet.
− Presidiearvode för 2:e vice ordförande för Grenna Internat AB uppgår
till 60 % av ordförandearvodet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att bistå utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Grenna Internat AB i genomförande av verksamhetsövergång från och med 1 januari 2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren för M-gruppen yrkar bifall till förslaget med
den ändringen att bolaget ska benämnas Grenna International Campus AB.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S), Anna Mårtensson (FP), kommunalrådet
Ann-Marie Nilsson (C) och Mats Weidman (MP) instämmer i kommunalrådet
Carin Berggrens (M) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla de beredande kommunalrådens förslag med
ovan yrkad ändring, nämligen att föreslå kommunfullmäktige följande:
− Huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet övergår
till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden from 1 januari 2016.
− Utbildnings- och elevhälsoverksamheten vid skolan förs genom en
verksamhetsövergång till arbetsgivaren Jönköpings kommun fr.o.m.
1 januari 2016.
− Förslag till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv innebärande förändrat namn och uppdrag för Grennaskolan Riksinternat AB godkänns med
den ändringen att bolaget ska benämnas Grenna Internatinal Campus
AB.
− Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden godkänns.
− Ordförandearvodet för Grenna International Campus AB fastställs till
30 % av grundbeloppet.
− Presidiearvode för 2:e vice ordförande för Grenna International Campus
AB uppgår till 60 % av ordförandearvodet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att bistå utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Grenna International Campus AB i genomförande av
verksamhetsövergång från och med 1 januari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 300

Organisation för arbete med strategiska mark- och exploateringsfrågor
Ks/2014:389 250
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2014-06-18 § 147 att kommunstyrelsen ska leda
och samordna strategiska mark- och exploateringsfrågor. När kommunfullmäktige 2015-01-29 behandlade ett förslag avseende genomförandet av denna organisationsförändring beslöt man att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för fortsatt beredning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 147
Protokoll från kommunsamverkan med berörda fackliga organisationer
2014-12-11 och 2014-12-17
Riskbedömning tekniska kontoret 2015-01-12
Riskbedömning stadsbyggnadskontoret 2015-01-13
Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-13 med tillhörande bilaga
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Fastighetsägarna i Jönköping och Föreningen Fastighetsägarna i
Jönköping City 2015-06-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Verksamheten mark och exploatering flyttas från tekniska kontoret till
stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets
tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och med 1
januari 2016.
− Verksamheten översiktlig planering flyttas från stadsbyggnadskontoret
till stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och
med 1 januari 2016.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där
ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna ingår.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där
ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna inte längre ingår.
− Tjänsten som studentbostadsinformatör överförs till Högskoleservice i
Jönköping AB, men finansieras även fortsättningsvis av Jönköpings
kommun.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
− Verksamheterna mark och exploatering samt översiktlig planering organiseras inom stadskontoret under strategi- och utvecklingsavdelningen.
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda den organisatoriska flytten av verksamheterna mark och exploatering samt
översiktlig planering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-10-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Med hänsyn till vad som anförs i Ann-Marie Nilssons (C) kommunalrådsyttrande ska mark- och exploateringsverksamheten även fortsättningsvis organiseras inom tekniska nämndens ansvarsområde.
− Frågor som rör översiktlig planering bibehålls som en del av stadsbyggnadskontoret under stadsbyggnadsnämndens ansvar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Med hänsyn till vad som anförs i Ann-Marie Nilssons (C) kommunalrådsyttrande ska mark- och exploateringsverksamheten även fortsättningsvis organiseras inom tekniska nämndens ansvarsområde.
− Frågor som rör översiktlig planering bibehålls som en del av stadsbyggnadskontoret under stadsbyggnadsnämndens ansvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 301

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun
Ks/2012:337 700
Sammanfattning
Socialnämnden föreslog 2012-06-19 att en översyn av kommunens riktlinjer
för intraprenad borde göras. Stadskontoret har lämnat förslag till en uppdatering och även ändrat benämningen på dokumentet i enlighet med den av kommunfullmäktige 2012-03-29 § 91 fastställda nomenklaturen för kommunens
styrdokument.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-15
Plan för intraprenad i Jönköpings kommun (med föreslagna ändringar markerade genom överstrykning/kursivering)
Personalutskottet protokoll 2015-08-25 § 53
Samverkansprotokoll 2015-08-27 § 51
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdaterad Plan för intraprenad i Jönköpings kommun fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdaterad Plan för intraprenad i Jönköpings kommun fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 302

Översyn av kommunens internhyressystem för kommunens fastigheter
Ks/2012:146 206
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick i VIP 2012-2014 i uppdrag att göra en översyn av
kommunens internhyressystem. Syftet var bland annat att undersöka förvaltningarnas möjligheter att påverka lokalkostnader och att se om systemet verkade för en effektivare lokalanvändning. Detta resulterade i en utredning, som
förutom att se hur internhyressystemet påverkar de ekonomiska incitamenten
och om det uppfyller sitt egentliga syfte, också föreslår förändringar för en
bättre och effektivare lokalplanering för kommunen.
I utredningen finns en kartläggning av nuvarande system samt förslag till förbättringar både gällande internhyressystem och arbetssätt gällande lokalstrategi
och lokalplanering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-27
Stadskontortets utredning ”Översyn av kommunens internhyressystem för fastigheter” 2015-09-28 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Internhyressystem beslutat av kommunfullmäktige 2002-11-28 § 311
upphör att gälla från och med 1 januari 2016.
− Nytt internhyressystem fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag och börjar tillämpas i kommunen från och med 1 januari 2016.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta nya internhyresavtal för
samtliga interna hyresobjekt innan utgången av 2015.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga ombudgeteringar till följd av förändrade internhyror samt borttagande av regleringspost för tekniska kontorets fastighetsverksamhet i budget för verksamhetsåret 2016.
− En särskild lokalsamordningsgrupp bildas med representation från
samtliga nämnder som hyr lokaler och som leds av kommunstyrelsen i
syfte att stärka lokalresursplanering och lokalsamordning i kommunen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-10-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Internhyressystem beslutat av kommunfullmäktige 2002-11-28 § 311
upphör att gälla från och med 1 januari 2016.
− Nytt internhyressystem fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag och börjar tillämpas i kommunen från och med 1 januari 2016.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta nya internhyresavtal för
samtliga interna hyresobjekt innan utgången av 2015.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga ombudgeteringar till följd av förändrade internhyror samt borttagande av regleringspost för tekniska kontorets fastighetsverksamhet i budget för verksamhetsåret 2016.
− En särskild lokalsamordningsgrupp bildas med representation från
samtliga nämnder som hyr lokaler och som leds av kommunstyrelsen i
syfte att stärka lokalresursplanering och lokalsamordning i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 303

Bredbandsstöd till landsbygdsområden inom Jönköpings kommun
Ks/2015:408 005
Sammanfattning
Jönköping Energi AB har inkommit med begäran om stödmedel för utbyggnad
av bredband till ca 400 hushåll i Gränna och Ölmstad landsbygd. Begäran är
föranledd av att bolaget planerar att bygga ut fibernät till området och att
marknaden inte kan bygga ut sådant nät till rimliga priser för de boende.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Jönköping Energi AB ”Ansökan om kommunalt stöd för bredband på Gränna och Ölmstad landsbygd” 2015-10-06
Skrivelse från Jönköping Energi AB ”Strategi för bredband på landsbygden i
Jönköpings kommun” 2015-10-09
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings Energi AB beviljas maximalt 6 mnkr för att bygga ut fibernät till Gränna och Ölmstad.
− Bidraget finansieras med anslagna medel för landsbygdsutveckling.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings Energi AB beviljas maximalt 6 mnkr för att bygga ut fibernät till Gränna och Ölmstad.
− Bidraget finansieras med anslagna medel för landsbygdsutveckling.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 304

Delårsrapport januari-augusti 2015 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2015:424 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2015-10-05 § 66 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2015-10-05 § 66 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2015 överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2015 överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Ekonomirapport nr 2 år 2015 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2015:422 040
Sammanfattning
Styrelsen för Rådhus AB har med protokoll 2015-10-05 § 67 överlämnat Ekonomirapport nr 2 år 2015 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2015-10-05 § 67 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr 2 år 2015 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Ekonomirapport nr 2 år 2015 för Jönköpings Rådhus AB läggs med
godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 306

Finansrapport nr 2 år 2015 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2015:423 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2015-10-05 § 68 överlämnat finansrapport nr 2 för år 2015 för Jönköpings Rådhus AB
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2015-10-05 § 68 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport 2 för år 2015 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport 2 för år 2015 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 307

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2015:387 009
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade motioner inlämnade
senast 2015-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2015:386 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade motioner som ska avgöras
av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2015-06-30. Av redovisningen framgår att det inte finns några obesvarade medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 309

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2015:385 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2015:384 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Stadskontoret har upprättat redovisning
av medborgarförslag som avgjorts av nämnd.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för
Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Medborgarförslag om att byta dataplattform
Ks/2013:250 005
Sammanfattning
Leif Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen för att spara
pengar ska byta dataplattform till Linux.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Medborgarförslaget avslås
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-10-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 312

Motion om matleveranser i hemtjänsten
Ks/2015:277 730
Sammanfattning
Anette Höglund (S) anför i motion inkommen 2015-05-27 att matleveranserna
inom hemtjänsten förpackas i svårhanterliga förpackningar som resulterar i
stora mängder avfall samt mat som inte blir uppäten. Mot bakgrund av vad som
anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
− Matleveranserna till privata hushåll inom hemtjänsten utreds ur miljösynpunkt med syfte att minska avfall och matslöseri.
− Personal och chefer gör denna översyn tillsammans med de som får
matkorgarna.
Kommunfullmäktige har 2015-05-28 § 139 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-27
Äldrenämndens beslut 2015-09-16 § 134 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-10-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 313

Yttrande över departementspromemorian ”En stärkt yrkeshögskola
– ett lyft för kunskap” (Ds 2015:41)
Ks/2015:349 609
Sammanfattning
Utbildningsdepartmentet har med remiss 2015-08-17 till bl.a. Jönköpings
kommun för synpunkter översänt promemorian ”En stärkt yrkeshögskola – ett
lyft för kunskap” (Ds 2015:41). Kommunens yttrande ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast 2015-11-16.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2015-08-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-12 § 110 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över departementspromemorian
”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 314

Redovisning av uppdrag beträffande samverkan mellan arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen kring personer som
avslutat välfärdsjobb
Ks/2015:374 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-06-17 § 183 beslutat att ge utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att redovisa vilka insatser arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen ska ge vid anställningens slut till de
personer som haft välfärdsjobb och som inte gått vidare till arbete eller studier.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-09-14 § 97 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-10-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-10-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anderas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 315

Förslag till Verksamhetsplan 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2015:420 040
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2016 med budget för perioden 2016-2018. Förslaget har sänts
ut för samråd i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person och
medlemmarna i förbundet utgörs av kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö
och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-10-09 med
förslag till budget för 2016
Stadskontorets yttrande 2015-10-27
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-10-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2016 och budget för 20162018.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 316

Förslag på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för
sociala ändamål
Ks/2015:377 133
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
− Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-11-24.
− Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-11-25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 317

Yttrande över betänkandet ”En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning” (SOU 2015:59)
Ks/2015:327 210
Sammanfattning
Jönköpings kommun har lämnats möjlighet att senast 2015-11-05 yttra sig över
Bostadsplaneringskommitténs betänkande ”En ny regional planering – ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning” (SOU 2015:59).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2015-06-26
Socialnämndens beslut 2015-09-15 § 201 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-09-16 § 130 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 206 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-15 § 357 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-16 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande över
betänkandet ”En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning” (SOU 2015:59).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Yrkande
Under överläggningen föreslår ordförande Ann-Marie Nilsson (C) att följande
text ersätter den sista meningen i det tredje stycket i stadskontorets förslag till
kommunens yttrande:
”Ansvaret för bostadsförsörjningen ska även i framtiden ligga hos kommunerna. Det är på den kommunala nivån som kunskap om dessa frågor finns.”
Staffan Eklöf (SD), kommunalrådet Mona Forsberg (S), Anna Mårtensson
(FP), kommunalrådet Carin Berggren (M) och Mats Weidman (MP) instämmer
i ovan yrkad ändring.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande över
betänkandet ”En ny regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning” (SOU 2015:59) med ovan yrkad ändring.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Sn
Stbn
Tn
Än

Justerandes sign
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§ 318

Yttrande över E.ON Elnät Sverige AB:s ansökan om nätkoncession
för markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark
Lyckås
Ks/2015:373 373
Sammanfattning
E.ON Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession). Ansökan avser en 40 kV
markkabel mellan befintlig transformatorstation i Huskvarna och planerad
transformatorstation vid planerad vindkraftspark Lyckås. Jönköpings kommun
ska till Energimarknadsinspektionen yttra sig över om den planerade ledningen
är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2015-09-08
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut 2015-10-12 § 109 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 och miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse utgör Jönköpings kommuns yttrande över ansökan om nätkoncession för markkabel mellan befintlig transformatorstation i Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-20 och miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse utgör Jönköpings kommuns yttrande över ansökan om nätkoncession för markkabel mellan befintlig transformatorstation i Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås.

Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Mhn
Sbk

Justerandes sign
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§ 319

Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun
Ks/2015:442 450
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun. Renhållningsordningen består av två delar, de lokala avfallsföreskrifterna och en avfallsplan.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 200 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till renhållningsordning för Jönköpings kommun 2016-2019
Samrådsredogörelse 2015-09-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-10-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun godkänns i enlighet med
tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 200 att gälla från och med
2016-01-01.
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-12-22 § 396 upphävs 2016-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-10-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun godkänns i enlighet med
tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 200 att gälla från och med
2016-01-01.
− Renhållningsordning för Jönköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-12-22 § 396 upphävs 2016-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 320

Försäljning av fastigheten Ödlan 21, Överdraget 8 och Östanfläkten
1 i Jönköping
Ks/2015:326 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen säljer fastigheterna Ödlan 21, Överdraget 8 samt Östanfläkten 1 till det helägda kommunala bolaget Södra Munksjön AB (SMUAB). Samtliga fastigheter är belägna inom ramprogram-området
Södra Munksjön. Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 86 att ge tekniska nämnden i uppdrag att förbereda en försäljning av kommunal mark inom
ramprogramområdet Södra Munksjön till SMUAB.
Tekniska nämnden har i sitt förslag till VIP 2016-2018 beaktat förändrat driftnetto inom verksamheten 704 Övriga kommersiella fastigheter till följd av planerade fastighetsförsäljningar. I och med försäljningen uppstår ett underskott
mellan köpeskilling och bokfört värde uppgående till totalt 10 035 tkr. Beloppet kommer till sin helhet att belasta kommunens resultat för verksamhetsåret
2015.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-16 § 133 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2015-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-09-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till köpeavtal avseende Ödlan 21 innebärande att Södra Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 8,7 mnkr godkänns.
− Förslag till köpeavtal avseende Överdraget 8 innebärande att Södra
Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 14,7 mnkr godkänns.
− Förslag till köpeavtal avseende Östanfläkten 1 innebärande att Södra
Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 6,5 mnkr godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till köpeavtal avseende Ödlan 21 innebärande att Södra Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 8,7 mnkr godkänns.
− Förslag till köpeavtal avseende Överdraget 8 innebärande att Södra
Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 14,7 mnkr godkänns.
− Förslag till köpeavtal avseende Östanfläkten 1 innebärande att Södra
Munksjön AB förvärvar fastigheten av Jönköpings kommun för en köpeskilling uppgående till 6,5 mnkr godkänns.

Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) avstår från att delta i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 321

Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
Ks/2015:431 420
Sammanfattning
Av 27 kap. l § miljöbalken följer att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för prövning och
tillsyn enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom
balkens tillämpningsområde. Under 2013 har omfattande förändringar gjorts av
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samtidigt
har det tillkommit en ny förordning, miljöprövningsförordningen (2013:251),
som kompletterar de ändringar som gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att kompensera dessa förändringar samt justera
mindre avvikelser föreslås kommunfullmäktige anta ändring av taxa för tillsyn
och prövning enligt miljöbalken. Förslaget till ny taxa för tillsyn och prövning
enligt miljö balken föreslås gälla fr. o .m. 2016-01-0l.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 107 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 107 antas att gälla fr.o.m.
2016-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut 2015-10-12 § 107 antas att gälla fr.o.m.
2016-01-01.

Justerandes sign
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§ 322

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Vingården 2, 3
och del av Rosenlund 3:1, Liljeholmen, Jönköpings kommun
Ks/2015:427 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för bostäder på
Vingården 2, 3 och del av Rosenlund 3:1, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra för förtätning då planen möjliggör för ytterligare lägenheter. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna
synpunkter på detaljplanen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2015-10-15 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder på Vingården 2, 3 och del av Rosenlund 3:1, Liljeholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder på Vingården 2, 3 och del av Rosenlund 3:1, Liljeholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes sign
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§ 323

Medborgarförslag om anläggande av konstgräsplan vid Norrängsskolan
Ks/2015:238 800
Sammanfattning
Fredrik Svärd har lämnat in ett medborgarförslag om en uppfräschning av den
grusplan som ligger i anslutning till Norrängsskolans skolgård. Genom att belägga grusplanen med konstgräs menar Fredrik Svärd att ytan skulle kunna
användas mer frekvent av både skola och allmänhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 141 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommundelsrådet Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-04-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-15 § 110 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-17 § 142 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommundelsrådets yttrande 2015-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-10-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
F Svärd
Bun
Kfn
Kommundelsråd Huskvarna
Diariet

Justerandes sign
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§ 324

Medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarnabergens
naturreservat
Ks/2015:239 810
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Charlotte Höglund fri cykling i Huskvarnabergens naturreservat.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 141 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommundelsrådet Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-04-30
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 141 med tillhörande tjänsteskrivesle
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-10 § 342 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-17 § 143 med tillhörande handlingar
Kommundelsrådets yttrande 2015-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-10-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
C Höglund
Kfn
Stbn
Tn
Kommundelsråd Huskvarna
Diariet

Justerandes sign
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§ 325

Medborgarförslag om en Puls Arena på Norrängen i Huskvarna
Ks/2015:276 800
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Per Christiansson och Ulf Isaksson byggnation
av en Puls Arena på Norrängen i Huskvarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 141 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommundelsrådet Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-19
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-09-15 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-17 § 141 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommundelsrådets yttrande 2015-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-10-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
P Christiansson
U Isaksson
Bun
Kfn
Kommundelsråd Huskvarna
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 326

Medborgarförslag om att utvidga tider för busslinje 71
Ks/2015:335 510
Sammanfattning
Veronica Baumann Annerhagen har lämnat ett medborgarförslag med förslag
på att utöka avgångstiderna för busslinje 71 mellan Brunnstorp och Huskvarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 198 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-10-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag med det tillägget att medborgarförslaget överlämnas för kännedom
till Region Jönköpings län.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras besvarat och överlämnas för kännedom
till Region Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
V Baumann Annerhagen
Region Jönköpings Län
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Överklagande av förvaltningsrättens dom att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 § 252, punkt 4 taxor och avgifter till
den del det avser avfallsverksamhet
Ks/2015:449 000
Sammanfattning
Förvaltningsrätten har genom dom 2015-10-20 upphävt kommunfullmäktiges
beslut 2014-11-27 § 252 angående taxor och avgifter för avfallsverksamheten
2015 i kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom 2015-10-20
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 med förslag till överklagande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Överklagande till Kammarrätten lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-04
Kommunstyrelsens beslut
− Överklagande till Kammarrätten lämnas enligt av stadskontoret upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kammarrätten
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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