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§ 139

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Carl-Johan Korsås om resultatet av de hittills förda förhandlingarna med Sverigeförhandlingen. Vid informationen närvarar även samhällsbyggnadsstrateg
Stefan Lind och koncernstrateg Rickard Blom.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning
2016-04-13.
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 65 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.
Äldrenämndens beslut 2016-03-16 § 38 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 16:16 ”Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för 2016.”
Ledningsutskottets protokoll 2016-04-11 § 35-38
Protokoll från kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt 2016-02-24 § 1-16
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Gabriella Lönn (KD) och Irada Söderberg (S) välkomna
som nya ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut att:
bevilja flaggning vid Rådhuset och 2016-04-21 med anledning av tillökning
inom kungahuset
bevilja flaggning vid Esplanaden, Mjölkafållan och Stadsparken 2016-05-05/08
med anledning av Mountainbike EM
bevilja flaggning vid Esplananden, Mjölkafållan och Stadsparken 2016-07-10
med anledning av Ironman.
Ledningsutskottets protokoll 2016-04-11 § 35-38
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2016:193 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2015-12-31.
Beslutsunderlag
Stadkontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2016:192 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner inkomna senast 2015-12-31.
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 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2016:191 009
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 medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2015-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
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 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2016:190 009
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. Av redovisningen framgår
att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2016:189 009
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. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Redovisningen över 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 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen över 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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§ 147

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2016:188 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Val av ledamot i tekniska utskottet
Ks/2016:225 119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 120 att bevilja Erik Arnalid (KD)
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ny ledamot till kommunstyrelsens tekniska
utskott.
Berört parti har att vid sammanträdet inkomma med förslag till ny ledamot.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Val av ledamot i upphandlingsutskottet, ersättare i tekniska utskottet samt ersättare i välfärdsutskottet
Ks/2016:226 119
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-27 § 123 att bevilja Christopher Rydell (S) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ledamot i upphandlingsutskottet
och ersättare i tekniska utskottet.
Berört parti har att vid sammanträdet inkomma med förslag till ny ersättare och
ny ledamot.
Vidare anhåller Britt-Marie Glaad (S) i skrivelse 2016-05-11 om entledigande
från uppdraget som ersättare i välfärdsutskottet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först följande:
− Britt-Marie Glaad (S) beviljas begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i välfärdsutskottet.
Kommunstyrelsen förrättar härefter, på förslag av Ilan De Basso (S), val enligt
följande:
Upphandlingsutskottet
− Britt-Marie Glaad (S), ledamot efter Christopher Rydell (S).
− Irada Söderberg (S), ersättare efter Britt-Marie Glaad (S).
Tekniska utskottet
− Britt-Marie Glaad (S), ersättare efter Christopher Rydell (S).
Välfärdsutskottet
− Irada Söderberg (S), ersättare efter Britt-Marie Glaad (S).

Beslutet expedieras till:
C Rydell
B-M Glaad
I Söderberg
Tu
Uu
Vu
Löneservice
U Freijd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Yttrande över ansökan från Thoren Business School om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2016:131 619
Sammanfattning
Thorengruppen AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Business School Jönköping fr.o.m. läsåret 2017/2018. Enligt ansökan kommer
skolan att erbjuda 264 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2019. Etableringen avser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2016-02-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 53 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturessons (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-11
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Ola Helt (M) yrkar bifall till
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas 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
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturessons (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S- och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-11

§ 151

Yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2016:133 619
Sammanfattning
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Praktiska
gymnasiet i Jönköping fr.o.m. läsåret 2017/2018. Enligt ansökan kommer skolan att utökas med 144 platser vid fullt utbyggd verksamhet år 2019. Utökningen avser handels- och administrationsprogrammet med inriktningarna administrativ service respektive handel och service, samt restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningarna färskvaror, delikatess och catering respektive
kök och servering.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2016-02-22
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 52 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i
enlighet med av Andreas Sturessons (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas 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
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i
enlighet med av Andreas Sturessons (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S- och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen, Uan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Yttrande över ansökan från Skandinaviska Trä och Möbelakademin
AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Nässjö kommun
Ks/2016:136 619
Sammanfattning
Skandinaviska Trä & Möbelakademin har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Skandinaviska Trä- & Möbelakademin i Nässjö kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Enligt ansökan kommer skolan att erbjuda 60 platser vid fullt
utbyggd verksamhet år 2021. Etableringen avser industritekniska programmet.
Jönköpings kommun har som grannkommun beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan. Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
2016-05-12.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2016-02-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Skandinaviska Trä & Möbelakademin AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Nässjö
kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-04-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Skandinaviska Trä och Möbelakademin AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Nässjö kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås tillstyrka ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-11
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar, med instämmande av Margareta Sylvan (MP), bifall till sitt förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas 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
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Skandinaviska Trä & Möbelakademin AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Nässjö
kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S- och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen, Uan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2016:137 619
Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Enligt ansökan kommer skolan att utökas med 96 platser. Etableringen avser ekonomiprogrammet med inriktning juridik, samt samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktning samhällsvetenskap.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Kommunens
yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2016-02-22
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 51 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i
enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yttrande 2016-04-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-11
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas 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
Ingvar Åkerberg (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i
enlighet med av Andreas Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S- och MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Barnbokslut 2015
Ks/2015:474 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad. Stadskontoret
gavs i uppdrag av kommunstyrelsen att från och med 2013 upprätta barnbokslut enligt fastställd modell. I barnbokslutet redovisas utvecklingen för ett antal
indikatorer som ska beskriva hur det är att vara barn i Jönköping samt utgöra
underlag för kommunens arbete med barnkonventionen.
I samband med behandling av Barnbokslut för Jönköpings kommun 2014 beslutade kommunfullmäktige att hbtq-personers livssituation ska belysas i Barnbokslut 2015.
Stadskontoret har överlämnat ”Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015”.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med Barnbokslut för Jönköpings
kommun 2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns och meddelas
samtliga nämnder att beakta i kommande arbete.
– Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt
ge förslag på förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn och unga.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta fler
barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en barnkonsekvensanalys för kommunens mottagande av barn och unga på flykt, innehållande analys kring integration- och inkluderingsfrågor samt ge förslag
på förbättringsåtgärder på kort och lång sikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns. Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med
barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt ge förslag på
förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn
och unga
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga det statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta
fler barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till SBU (Samverkansorganet barn och ungdom) att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-05-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till SBU (Samverkansorganet barn och ungdom) att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns. Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med
barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt ge förslag på
förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn
och unga
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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–

Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga det statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta
fler barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk,
fysisk och social hälsa - barn och unga i Jönköping
Ks/2015:502 624
Sammanfattning
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) har överlämnat förslag till handlingsplan för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och
unga i Jönköping. Handlingsplanen gäller samverkan mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län kring barn och unga. Ärendet har remissbehandlats av socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan 2016-2019 samverkan psykisk, fysisk och social
hälsa
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Lärarförbundet, daterad 2016-02-15
Socialnämndens beslut 2016-02-16 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Region Jönköpings län, daterad 2016-03-02
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-03-21 § 36 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-22 § 35 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Stryka fjärde delen aktiviteter inom verksamheterna genomgående i
handlingsplanen.
– Byta ut barn och unga mot flickor och pojkar så handlingsplanen genomgående är könsuppdelad.
– Stryka specifika verksamheters geografiska namn.
– Göra tillägg om att enskilda verksamheter inte ytterst styrs av handlingsplanen.
– Göra tillägg gällande utvärdering av handlingsplanens resultat och effekter vid periodens slut.
– Med ovanstående korrigeringar anta Handlingsplan 2016-2019 för
samverkan psykisk, fysisk och social hälsa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Kommunutvecklare - Modell för barn och ungas inflytande
Ks/2016:210 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 81, i samband med behandling av
Barnbokslut 2013, att Jönköpings kommun tillsammans med barn och unga ska
utreda möjligheter, former och forum för inflytande i Jönköpings kommun i
enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Uppdraget har utförts av 12 kommunutvecklare under sommaren 2015 som föreslår en ny modell för barn och
ungas inflytande i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med tillhörande bilaga
Kommunutvecklarnas rapport ”Kaffe och kaka blir tillsammans en fantastiskt
god rapport”
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att vid utarbetande av riktlinjer för
medborgardialog inkludera rekommendationer gällande barn och ungas
delaktighet och inflytande.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att vid utvecklingen av tillämpningsmodellen för barnkonventionen i nämndernas beslutsfattande säkerställa att barn och ungas inflytande beaktas.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att anställa
unga inflytandesamordnare med uppdrag att utifrån kommunutvecklarnas modell möjliggöra barn och ungas inflytande i Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Redovisning av uppdrag att utreda hur minst fem geografiskt indelade arbetslag för naturvård ska organiseras
Ks/2015:514 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om
VIP 2016-2018, att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i
samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda hur
minst fem geografiskt indelade arbetslag för naturvård ska organiseras. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2016.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-04-18 § 45 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-05-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Uppdraget att utreda hur minst fem geografiskt indelade arbetslag för
naturvård ska organiseras återremitteras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kommunikation med kommundelsråden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Uppdraget att utreda hur minst fem geografiskt indelade arbetslag för
naturvård ska organiseras återremitteras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kommunikation med kommundelsråden.

Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 20162020 samt reviderad projektplan för 2016-2021
Ks/2016:205 250
Sammanfattning
Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen har tagit fram en
rapport för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för 2016-2020. I
rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i form av outhyrda lägenheter,
nybyggnation det senaste året, uppgifter om bostadsbestånd, småhuspriser och
bostadsbehov samt en reviderad projektplan för 2016-2021. Det ingår även en
redogörelse av förändrat behov för socialtjänstens grupper, bostäder för äldre
och flyktingmottagande i jämförelse med bostadsförsörjningsprogrammet.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-05 § 72 att överlämna rapporten till kommunfullmäktigen för godkännande.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-04-05 § 72 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-05-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Förslag om kommunal hyresgaranti
Ks/2016:186 250
Sammanfattning
Frågan om kommunala hyresgarantier har behandlats vid tidigare tillfällen i
Jönköpings kommun. I samband med behandlingen av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet beslutade kommunfullmäktige 2012-10-18 § 296 att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter hörande med socialnämnden överväga
införandet av s.k. kommunal hyresgaranti. Socialnämnden aktualiserade frågan
om kommunal hyresgaranti 2016-03-15 § 58 och beslutade då att överlåta till
kommunstyrelsen att ta ställning i frågan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med vidare beredning av ärendet
i väntan på beslut på nationell nivå angående ett eventuellt förstatligande av reformen med hyresgarantier.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade yttrande 2016-05-10 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utforma ett förslag till
system för kommunal hyresgaranti i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Yrkanden
Kommunalråden Carin Berggren (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till stadskontorets förslag enligt ovan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) reviderade förslag, nämligen följande:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utforma ett förslag till
system för kommunal hyresgaranti i Jönköpings kommun.
Justerandes sign
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign
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§ 160

Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken: Sortergård
Ljungarum 2:3, Klämmestorp återvinningsanläggning Klämmestorp
1:27
Ks/2016:211 407
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att begära övertagande av ytterligare tillsyn enligt miljöbalken. Begäran ska gälla sortergården
som byggs på Råslätt och återvinningsanläggningen på Klämmestorp.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-04-06 § 45 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om
övertagande av tillsyn enligt 9 och l0 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för nedanstående verksamheter:
• Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3
• Klämmestorps återvinningsanläggning (storkopost/mellanlager),
Klämmestorp l:27
− Jönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger miljörapport avseende år 2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om
övertagande av tillsyn enligt 9 och l0 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för nedanstående verksamheter:
• Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3
• Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l:27
− Jönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger miljörapport avseende år 2016.
Justerandes sign
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§ 161

Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Ks/2016:206 133
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om medel för genomförande av
fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för nyanlända barn och ungdomar sommaren 2016. Kostnad för genomförande av fritidsaktiviteter för sommarskolan beräknas uppgå till cirka 2,5 mnkr. Utökat anslaget föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel från tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd
till kommuner och landsting.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om medel
Stadskontorets yttrande 2016-04-29
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-04-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 2,5 mnkr 2016
för genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för
nyanlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens ansökan.
− Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från
tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Kultur- och fritidsnämnden beviljas utökat anslag med 2,5 mnkr 2016
för genomförande av fritidsaktiviteter inom ramen för sommarskola för
nyanlända barn och ungdomar i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens ansökan.
− Det utökade anslaget finansieras genom ianspråktagande av medel från
tilldelat statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner och landsting.

Beslutet expedieras till:
Kfn
Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Sverigeförhandlingen
Ks/2016:244 530
Sammanfattning
Stadskontoret redovisar resultatet av de hittills förda förhandlingarna med Sverigeförhandlingen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Det i stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11 redovisade förhandlingsresultatet som hittills uppnåtts med Sverigeförhandlingen godkänns att utgöra grund för fortsatt arbete i syfte att upprätta slutligt avtal. Slutligt avtal ska godkännas av kommunfullmäktige.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) 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) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L)
Justerandes sign

x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (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
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Det i stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11 redovisade förhandlingsresultatet som hittills uppnåtts med Sverigeförhandlingen godkänns att utgöra grund för fortsatt arbete i syfte att upprätta slutligt avtal. Slutligt avtal ska godkännas av kommunfullmäktige.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes sign
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