JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-12.25

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S) från 10.30 § 272
Andreas Persson (S)
Magnus Rydh (S) ers. H. Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S) ers. A Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

Övriga närvarande

Christoffer Gullberg (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Erik Amalid (KD)
Susanne Wismen (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (FP)
Britt-Marie Glaad (S)
David Jersenius (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Utses att justera

Ilan De Ba~ (S)
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Justeringens plats och tid
Underskrifter

~0 H~n~iksson

Justerande

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
LeifEriksson, ekonomichef
Sven Eliasson, jurist
Ulrika Rosander chefsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Madelene Granander Lindh, stadsjurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-10-07

§ 271

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel infmmerar ekonomichef
LeifEriksson om ärende 7. Delårsrapport för lönköpings kommunjanuariaugusti 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Utdragsbestyrkande
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§ 272
Meddelanden
Ks/2015:347 006
Anmäls:
skolinspektionens beslut 2015-09-14 att godkänna ansökan från JENSEN
education College AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i
Jönköpings kommun avseende utbildning på det nationella ekonomiprogrammet med imiktningen juridik.
skolinspektionens beslut 2015-09-18 att godkänna ansökan från Mikael Elias
Gymnasium AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-09-21 att avslå överklagandena
över kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för fastigheten Idyllen l
m.fl. i Hovslätt, Jönköpings kommun.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens överläggningar om förslag
till verksamhets- och investeringsplan 2016-2018,2015-09-08,2015-09-15
samt 2015-09-17
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll
Upphandlingsutskottets protokoll
Personalutskottets protokoll
Välfårdsutskottets protokoll
Tekniska utskottets protokoll

2015-09-07
2015-09-14
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-12

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö
Månsarp-Taberg

2015-08-31 § 29-36
2015-08-20 § 1-10

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

§ 69-71
§ 22-25
§ 52-61
§ 22-27
§ 25-29
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§ 273

Anmälan om delegationsbeslut
Ks/2015:348 006

Anmäls:
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-01-18 till och med 2016-01-31 med anledning av stora LEKdagen
utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
2015-09-07 § 69-71
2015-09-14 § 22-25
2015-08-25 § 52-61

Ledningsutskottets protokoll
Upphandlingsutskottets protokoll
Personalutskottets protokoll

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 274
Yttrande över slutbetänkandet "En kommunallag för framtiden"

(SOU 2015:24)
Ks/2015:236 003

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Finansdepartementet beretts tillfålle att senast
2015-10-30 yttra sig över slutbetänkandet "En kommunallag för framtiden"
(SOU 2015:24).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2015-04-21
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-11 med förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet" En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24) lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-10-06 med upprättat
förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet " En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24) lämnas enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Protokollsanteckning
Ola Helt (M) låter till protokollet anteckna följande:
"Moderaterna ser det som väsentligt att det införs sanktionsmöjligheter i kommande lagstiftning för att tydliggöra samt motverka lag- och domstolstrots.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-07

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktiges beslut
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet" En kommunallag
för framtiden" (SOU 2015:24) lämnas enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag.

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

Justerandes

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 275

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2015
Ks/2015:389 042
Sammanfattning
stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2015. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
koncernen, som förutom kommunen även omfattar bolagskoncernen lönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för lönköpings kornmunjanuari-augusti 2015
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Delårsrapporten godkänns.
- Anslaget tjänsteköp från Destination Jönköping AB i kommunstyrelsens budget för verksamhetsåret 2015 utökas med 4,2 miljoner kronor.
- Anslagsökningen finansieras genom ornbudgetering av 4,2 miljoner
kronor från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resursmedeL
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-10-01 vari sammanfattningsvis kornrnunah·ådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Delårsrapporten godkänns.
- Anslaget tjänsteköp från Destination Jönköping AB i kommunstyrelsens budget för verksamhetsåret 2015 utökas med 4,2 miljoner kronor.
- Anslagsökningen finansieras genom ornbudgetering av 4,2 miljoner
l<l'onor från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resursmedeL

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-10-07

§ 276

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016
Ks/2015:396 101

Sammanfattning
stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2016. På grund av nationella prov som genomförs i
Erik Dahlbergsgymnasiets aula samt att Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har sammanträden vissa torsdagar föreslås några sammanträden för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomföras på andra dagar.
Beslutsunderlag
stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen 2016 godkänns.
- Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
- Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
- Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen 2016 godkänns.
Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
- Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
- Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutet expedieras till: Nämnderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 277

Val i Fairtrade City Jönköping
Ks/2015:395 119

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 § 6 att i Fai1irade City Jönköping för
innevarande mandatperiod utse Bert-Åke Näslund (M) tillledamot tillika ordförande och Margareta Sylvan (MP) till ledamot.
Bert-Åke Näslund (M) har i skrivelse 2015-09-25 begärt entledigande från
uppdraget.

Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsen beslut:
- Bert-Åke Näslund (M) beviljas begä1i entledigande.
- Göran Bäckstrand (C) utses till ny ledarnot tillika ordförande i Fahirade
City Jönköping.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
- Bert-Åke Näslund (M) beviljas begä1i entledigande.
- Göran Bäckstrand (C) utses till ny ledarnot tillika ordförande i Fairtrade
City Jönköping.

Beslutet expedieras till:
B-Å Näslund
G Bäckstrand
Failirade City Jönköping
U Freijd
Löneservice

Utdragsbestyrkande
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§ 278

Motion om delade turer
Ks/2014:466 790
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Britt-Marie Glaad (S) arrfor i motion inkommen
2014-12-17 att arbetstagare som har ett schema med så kallade delade turer
riskerar en dålig arbetsmiljö. Motionärerna föreslår kornmunfullmäktige följande:
- Att en kartläggning sker för att klarlägga i vilken omfattning scheman
förekornmer med delade turer inom socialförvaltningens verksamheter.
- Att ett arbete statias för att tillföra personalresurser och att delade turer
arbetas bmi inom socialförvaltningens verksamheter.
Kornmunfullmäktige har 2014-12-18 § 255 beslutat remittera motionen till
kornmunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-12-17
Äldrenämndens beslut 2015-05-20 § 67 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-09-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras bifallen beträffande första att-satsen.
- Motionen förklaras besvarad beträffande andra att-satsen.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-10-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Motionen förklaras bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Justerandes sign

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

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Må1iensson (FP)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
7
8
Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen förklaras bifallen.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-10-07

§ 279

Motion om att kommunen ska anställa en äldreombudsman
Ks/2015:191 730
Sammanfattning
Ylva-Britt Söderström (SD) anför i motion 2015-03-26 att lönköpings kommun ska anställa en äldreombudsman. Äldreombudsmannen ska finnas tillgänglig på ett antal av stadens träffpunkter där äldre och dess anhöriga är välkomna för samtal och rådgivning. Motionären anför även att äldreombudsmannen ska besöka äldreboenden om detta efterfrågas samt att man ska kunna
komma i kontakt med äldreombudsmannen via kommunens kontaktcenter.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § l 08 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2015-03-26
Äldrenämndens beslut 2015-08-19 § 110 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-09-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar följande:
- Uppdrag ges till äldrenämnden att upprätta en rutin för att årligen ge ett
bidrag om 500 000 kr gemensamt till de äldreorganisationer som är aktiva i kommunen, för att inrätta en tjänst som äldreombudsman.
Äldrenämnden ska även upprätta villkor för bidraget som inkluderar ett
krav på att äldreombudsmannen ska kunna ställa upp och hjälpa alla
äldre i kommunen och deras anhöriga, oavsett om de är medlemmar i
äldreorganisationema eller inte.
Kostnadema beaktas i VIP 2016-2018.
- Motionen förklaras därmed bifallen.
Kommunah·ådet Andreas Sturesson (KD) och kommunalrådetIlanDe Basso
(S) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-10-07

Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
"Motionären tar upp en viktig frågeställning. De äldre behöver idag mer information, vägledning och potenta företrädare än tidigare. Samhället och förhållandena för de äldre ändrar sig snabbare idag. Nya tekniker utvecklas och
gamla avvecklas. Det finns ett större utbud och fler utförare inom boende och
vård. Den kommunala sfåren har kompletterats med en privat sfår av aktörer.
Dagens pensionärer är också mer olika med avseende på livsstil och önskningar. Den politiska verkligheten gör också att det kan vara svårare att få sin önskan uppfylld. Det är viktigt att en äldreombudsman ska kunna vara lyhörd och
rådgivande för dementa som bor på äldreboenden samt för de anhöriga som
känner sig hjälplösa och rådvilla när det gäller de dementas rättigheter.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse med bilaga visar på att det finns flera instanser
som hjälper äldre på olika sätt. Behovet av information och vägledning i befintliga kommunala tjänster kan anses vara tillgodosett. Därför anser undertecknad
att motionens intentioner bättre tillgodoses av detta förslag. Det behov som är
störst i Jönköping är en äldreombudsman som är en alctör som är oberoende av
kommunen. En aktör som kan söka och analysera information, identifiera problem, se mönster och systemiska effekter och har möjlighet att föreslå realistiska lösningar och driva dessa gentemot kommunen och de politiska partierna.
Äldreombudsmannen ska kunna ingå i nätverket för äldreombudsmän i Sverige
vilket kan möjliggöra att frågor och förslag kan föras upp till nationell nivå.
Undmiecknad tror att detta görs bäst genom att förlägga tjänsten hos oberoende
företrädare för de äldre. Det är av godo att vi folkvalda har aktörer på en jämställd nivå att interagera med även på kommunal nivå. Det leder potentiellt till
större genomsiktlighet och bättre behovsanpassning i de prioriteringar som vi
folkvalda vill göra. Äldreföreningarna ska ha viss frihet att själva utfmma
tjänsten. Därmed kan den även komma att ha informerande, vägledande och
utbildande funktion, som i vissa avseenden överlappar de tjänster som kommunen tillhandahåller. Det är inget problem. På så vis kan de äldre organisera den
hjälp som de får på ett sätt som passar dem. Om överflödighet uppstår kan
kommunen ta hänsyn till det inom sin egen organisation."
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.

Justerandes sign

l

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-10-07

Upprop fölTättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
x
Anna Måtiensson (FP)
Mona Forsberg (S)
x
x
Andreas Persson (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
x
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
l
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot l nej-röst bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 280

Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Ks/2015:342 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2015-09-15 lämnat förslag till
kommunalt bostadsförsäljningsprogram för åren 2016-2020. Förslaget har tagits fram av kommunens ASP-grupp som består av representanter från tekniska
kontoret, stadsbyggnadskontoret, socialförvaltningen och stadskontoret
Programmet redovisar mål- och riktlinjer för bostadsförsörjningen, aktuellt
läge på bostadsmarknaden, bostadsbehov och plan för bostadsbyggandet under
programperioden.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-09-15 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till kommunalt bostadsförsäljningsprogram 2016-2020
Inkomna remissvar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-09-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förlag till kommunfullmäktige
- En aktiv mark- och planberedskap för produktion av alla typer av bostäder i alla kommundelar ska upprätthållas.
Planprocessen ska ske så effektivt och flexibelt som möjligt utifrån gällande lagstiftning. Arbetsmodellen som tagits fram genom kartläggningen av plan- och exploateringsprocessen ska tas tillvara för att minimera tidsåtgången, inte minst i kommunens intema processer.
Dialogen med de kommunala bostadsbolagen om de stora behoven av
fler, framför allt mindre hyreslägenheter intensifieras.
Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägama fortsätter
för att gemensamt verka för att antalet studentbostäder blir fler i takt
med att Högskolan i Jönköping växer.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med uppföljningen av
bostadsförsörjningsprogrammet redovisa förslag på hur berörda politiker kan ges möjlighet att delta under arbetsprocessen med programmet.
ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsäljningsprogram fastställs med av tekniska nämnden 2015-09-15 § 184 föreslagna tillägg
och ändringar avseende projektplanen.
stadsbyggnadsnämndens ges i uppdrag att genomföra detaljplanearbete
för Tändsticksområdet Utvecklingen av onuådet ska ske i bred dialog
med områdets nuvarande verksamheter och andra som är intresserade
och engagerade i områdets framtid.
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Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-07

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-10-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
l. Tekniska nänmden ges i uppdrag att utveckla Studentbostadspmialen
till en pmial för alla bostadssökande.
2. Tekniska nänmden ges i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla
nuvarande stadshus i Ruskvarna till ett så kallat generationsboende.
3. Tekniska nänmden, stadsbyggnadsnänmden, socialnänmden samt barnoch utbildningsnänmden ges i uppdrag att utarbeta mtiner för att integrera behoven inom socialnänmdens respektive barn- och utbildningsnänmdens verksamheter i bostadsplaneringen.
4. Vättersnäs l: l återinförs i bostadsförsörjningsprogrammets projektplan.
5. Tekniska nänmden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av
markområdet.
6. Stadsbyggnadsnänmden ges i uppdrag att aktualisera planer för centralt
belägna områden och projekt i samtliga kommundelar.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar att ärendet återremitteras till de beredande kommunalråden för ytterligare beredning.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S), Staffan Eklöf (SD) och Margareta Sylvan
(MP) instämmer i åtenemissyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 får
ytterligare beredning.
- Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-10-20.
- Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-21.

Beslutet expedieras till:
A3

Justerandes sign
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§ 281

Yttrande över förslag till detaljplan idr del av Stensholm 1:425 m fl.,
Fagerslätt östra, Jönköpings kommun
Ks/2015:379 214
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostäder,
förskola/skola och gmppboende på del av fastigheten Stensholm l :425 m.fl. i
Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Yttrandet ska vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 16
oktober 2015.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2015-09-10 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsen har inget att erima mot förslag till detaljplan på del
av fastigheten Stensholm l :425 m.fl. Fagerslätt Östra i Huskvarna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att ärendet återr-emitteras till beredande kommunalråd
för kompletterande uppgifter om naturvärdena där information ingår från inventering i området som genomförs vid rätt årstid.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Carin Berggrens (M) forslag
Margareta Sylvan (MP) yrkar att kommunstyrelsen i yttrande över detaljplaneförslaget framför att föreslagen byggnation bör utfmmas så att jordbmks- och
åkermark endast minimalt tas i anspråk vid exploateringen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde. Härefter beslutar kommunstyrelsen- tillika utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
- Kommunstyrelsen har inget att erima mot förslag till detaljplan på del
av fastigheten Stensholm l :425 m.fl. Fagerslätt Östra i Huskvama, Jönköpings kommun.
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå åtenemissyrkandet.
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslut till fö1mån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-07

§ 282

Medborgarförslag om en kulturminnesled i Bondbergsreservatet
Ks/2015:166 890
Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnas förslag på att en kultmminnesled med skyltar
markeras ut i Bondbergets natuneservat.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 § 66 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-03-1 O
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § l 07 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadsbyggnadsnämnden beslut 2015-06-11 § 248 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-16 § 98 med tillhörande "tiänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-09-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
RL Svensson

Tn
Stbn
Kfn
Diariet
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§ 283

Medborgarförslag om inrättande av trafiksäkerhetsråd med förenings- och organisationsmedverkan
Ks/2015:208 510
Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnas förslag på att upprätta ett trafiksäkerhetsråd, dit,
förutom kommunen som är föredragande och sammankallande, även organisationer och föreningar ska bjudas in.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 112 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-04-07
stadsbyggnadsnämnden beslut 2015-06-11 § 249 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-09-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
P Freij
Stbn
Diariet
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§ 284

Ny arena för fotboll samt viss upprustning av stadsparksvallen
Ks/2015:161 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 § 40 att stadsparksvallen upprustas
för att uppfylla de arenakrav som Svenska Fotbollfårbundet ställer på spel i
Superettan. Samtidigt gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden utreda om stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i Allsvenskan eller om investering i en ny arena på annan
plats i kommunen är att föredra samt ta fram fårslag på alternativa platser. I
utredningen konstateras att stadsparken inte är en lämplig placering av en nybyggd elitarena för fotboll i Jönköping. I en sammantagen bedömning utifrån
de kriterier som ställts upp rörande placering av en ny elitarena görs i utredningen bedömningen att Jordbrovallen är den bästa placeringen av de alternativ
som identifierats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 40
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-0 l
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11 § 246 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-16 § 104 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-06-16 § 132 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets och oppositionsrådets förslag
Kommunalråden Carin Berggren (M) och lian De Bassos (S) yttrande
2015-10-02, reviderat 2015-10-07, med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Kornmunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 40 om att upprusta stadsparksvallen upphävs.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att påbö1ja utredning och projektering
av ny arena för fotboll vid Jordbrovallen innebärande att nybyggnation
kan påbö1jas omedelbmi efter det att detaljplan för området vunnit laga
kraft och bygglov beviljats.
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att omgående påbörja detaljplanearbete för byggnation av ny m·ena för fotboll.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att projektera och bygga om stadsparksvall en. Anslag om 5 mnkr har inarbetats i kommunstyrelsens förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2016-2018.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med berörda föreningar och organisationer ta fram ett lokalprogram avseende ny arena
för fotboll.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete med
byggnation av arena för fotboll. I uppdraget ingår särskilt att koordinera
projektets olika delar samt att ansvara för att löpande avstämning sker
med berörda aktörer. I uppdraget ingår att snarast återkomma till kommunfullmäktige om det under planarbetet framkommer uppgifter som
kan ge negativa effekter avseende exempelvis byggkostnader, påverkan
på milj ön eller att dispens ej beviljas för spel på stadsparksvallen under
tiden för uppförande av ny arena för fotboll.
stadskontorets redovisning av givet uppdrag, (kommunfullmäktige
2015-02-26 § 40), att kommunstyrelsen tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda
om stadsparksvallen ska upprustas för att ldara gällande laav för spel i
Allsvenskan eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra samt ta fram förslag på alternativa platser, godkänns.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-10-07
Yrkande
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag.

Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
"Jag avstår från att delta i beslutet. Jag kan inte ta ställning eftersomjag har fått
förslaget samma dag som sammanträdet."
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 § 40 om att upprusta stadsparksvallen upphävs.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att påbörja utredning och projektering
av ny arena för fotboll vid J ordbrovallen innebärande att nybyggnation
kan påbö1jas omedelbart efter det att detaljplan för området vunnit laga
kraft och bygglov beviljats.
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att omgående påbörja detaljplanearbete för byggnation av ny arena för fotboll.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att projektera och bygga om Stadsparksvallen. Anslag om 5 mn1a har inarbetats i kommunstyrelsens förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2016-2018.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med berörda föreningar och organisationer ta fram ett lokalprogram avseende ny arena
för fotboll.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete med
byggnation av arena för fotboll. I uppdraget ingår särskilt att koordinera
projektets olika delar samt att ansvara för att löpande avstämning sker
med berörda aktörer. I uppdraget ingår att snarast återkomma till kommunfullmäktige om det under planarbetet framkommer uppgifter som
kan ge negativa effekter avseende exempelvis byggkostnader, påverkan
på miljön eller att dispens ej beviljas för spel på stadsparksvallen under
tiden för uppförande av ny arena för fotboll.
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stadskontorets redovisning av givet uppdrag, (kommunfullmäktige
2015-02-26 § 40), att kommunstyrelsen tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda
om stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i
Allsvenskan eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra samt ta fram förslag på altemativa platser, godkänns.

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