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§ 191

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
LeifEriksson om ärende 13. Fördjupad månadsrapport för ekonomi och verksamhet t.o.m. maj 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigmppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
Idoekan 11.30.

Justerandes signatur
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§ 192

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2015-05-26 med överlämnande av rapport om
granskning av bygglovsprocessen inom stadsbyggnadsnämnden.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens överläggningar
2015-05-04, 2015-05-06 samt 2015-05-13 om investeringsbudget

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 193

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Bernt Björks stipendiefond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökan
om utdelning ur Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Kanslichefens beslut att bevilja flaggning vid Rådhuset 2015-06-08 med anledning av besök från Kanada.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Yttrande över betänkandet "Överprövning av upphandlingsmål
m.m." (SOU 2015:12)
Ks/2015:185 050
Sammanfattning
lönköpings kommun har av Finansdepartementet inbjudits att senast
2015-06-15lämna synpunkter på Överprövningsutredningens betänkande
"Överprövning av upphandlingsmål m.m." (SOU 2015:12).

Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2015-03-16
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet "Överprövning av upphandlingsmål m.m." (SOU 2015:12) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16

Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet "Överprövning av upphandlingsmål m.m." (SOU 2015:12) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande t V
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§ 195

Yttrande över statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet
Ks/2015:197 049
Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig senast
2015-06-29 över statskontorets förslag till ändringar i den kommunalekonomiska utjämningen. Förslagen avser ändringar inom systemet för kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet. Förslagen föreslås börja gälla från inledningen av år 2016.
Beslutsunderlag
Finansdepmiementets remiss 2015-03-27
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets förslag till kommunens yttrande på statskontorets forslag till
förändringar av delmodellerna individ och fmniljeomsorg samt förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i den kommunalekonomiska utjämningen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande över statskontorets förslag till ändringar i den kommunalekonomiska utjämningen lämnas till Finansdepmiementet i enlighet med
stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) yttrande 2015-06-10 vari salllillanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande över statskontorets förslag till ändringar i den kommunalekonomiska utjämningen lämnas till Finansdepmiementet i enlighet med
stadskontorets upprättade förslag.

Beslutet expedieras till: Finasdepmiementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkander
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§ 196

Yttrande över utredningen "Underlag till kontrollstation 2015 för
anpassning till ett förändrat klimat"
Ks/2015:216

420

Sammanfattning
Miljö- och energidepartmentet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2015-06-22 yttra sig över SMHI:s utredning "Underlag till kontrollstation
2015 får anpassning till ett förändrat klimat" (Klimatologi nr 12, 2015).
Beslutsunderlag
Milj ö- och energidepartementets remiss 2015-04-02
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2015-05-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2015-05-15 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Milj ö- och energidepartementet
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2015-05-15 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Milj ö- och energidepartementet

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Rtj

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 197

Arkitekttävling - stationsområde Södra Munksjön
Ks/2015:271 009

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-25 § 78 om styrelsensintema organisation för arbete med nya stambanor och höghastighetståg. Beslutet medför genomförande av ett antal åtgärder och delprojekt under perioden 2015-2018. Ett
av delprojekten utgörs av en intemationell arkitekttävling avseende utformning
av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontoret ges i uppdrag att genomföra en intemationell arkitekttävling
avseende utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön. Arkitekttävlingen arrangeras i form av en idetävling.
- Idetävlingen arrangeras i enlighet med stadskontorets förslag.
- Kostnader för 2015 uppgående till150 tkr finansieras inom ramen för stadsdirektörens utredningsanslag.
- Tillkommande anslagsbehov om totalt 2 375 tia för åren 2016-2017 inarbetas i kommunstyrelsens förslagtill VIP 2016-2018.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar det tillägget att följande krav ska ingå i idetävlingen:
"Utformningen ska anknyta till svensk byggnadstradition."
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Alf Gustafsson (S) och Margareta
Sylvan (MP) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar följande tillägg:
- Uppdrag ges tillledningsutskottet att inhämta synpunkter från bam och
ungdomar i arbetet med utvärderingen.
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens samstämmiga förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen upptar härefter Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande till avgörande. Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.

Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Alf Gustafsson (S)
David Jersenius (MP)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Han De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

14

Nej

Avstår

x

l

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot l nej-röst beslutat avslå
Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen upptar slutligen till avgörande kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) tilläggsyrkande varvid kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
- stadskontoret ges i uppdrag att genomföra en internationell arkitekttävling
avseende utformning av ett nytt stationsområde vid Södra Munksjön. Arkitekttävlingen arrangeras i form av en idetävling.
Idetävlingen anangeras i enlighet med stadskontorets förslag.
Kostnader för 2015 uppgående till l 50 tkr finansieras inom ramen för stadsdirektörens utredningsanslag.
Tillkommande anslagsbehov om totalt 2 375 tkr för åren 2016-2017 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- Uppdrag ges tillledningsutskottet att inhämta synpunkter från barn och
ungdomar i arbetet med utvärderingen.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
stadsdirektören
Södra Munksjön Utvecklings AB
LU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Utökat deltagande i projektorganisation Götalandsbanan
Ks/2015:282 539
Sammanfattning
Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via bland annat Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. De fyra
stora kommunerna längs sträckningen Linköping-Göteborg skapade år 2014 en
gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst (beslut Gemensam projektorganisation Götalandsbanan Ks/2014: 178).
Projektorganisationen föreslås utökas till att omfatta även Stockholms läns
landsting. Efter att redan befintliga medlemmar, var för sig, beslutat godkänna
föreslaget tilläggsavtal inträder stockhalms läns landsting som part i
samarbetet under resterande avtalstid. Avtalvillkoren är desamma som för
övriga parter men med en begränsning avseende det solidariska ansvaret till
den tid då Stockholms läns landsting varit part i samarbetet.
Enligt samarbetsavtalet ska vardera part sammantaget årligen under avtalstiden
bidra med l 500 000 SEK till projektorganisationen. Partema är eniga om att
Stockholms läns landsting för 2015 ska bidra med halva den summan.

Beslutsunderlag
stockhalms läns landstings protokoll 2015-05-05 § 114
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28
Tilläggsavtal gällande gemensam proj eldorganisation Götalands banan
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24 § 85
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets fOrslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Stockholms läns inträde i den gemensamma projektorganisationen för Götalandsbanan enligt tilläggsavtal godkänns.
- Uppdrag ges till stadsdirektören att underteckna tilläggsavtalet gällande
projektorganisation Götalands banan.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Stockholms läns inträde i den gemensamma projektorganisationen för Götalandsbanan enligt tilläggsavtal godkänns.
- Uppdrag ges till stadsdirektören att undetieckna tilläggsavtalet gällande
projektorganisation Götalandsbanan.

Beslutet expedieras till:
Stockholms läns landsting
stadsdirektören

Utdragsbestyrkande
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§ 199

Underlag till VIP 2016-2018 f'ör kommunstyrelsen
Ks/2015:268 049

Sammanfattning
stadskontoret har upprättat underlag för VIP 2016-2018 för kommunstyrelsen
och stadskontoret Underlaget innehåller också förslag till investeringsplan
2016-2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Underlag till VIP 2016-2018 för kommunstyrelsen och stadskontoret
Samverkansprotokoll20 15-06-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Förslag till VIP 2016-2018 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-06-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- stadskontorets förslag till VIP 2016-2018 godkänns för vidare hantering i
budgetprocessen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) yttrande 2015-06-09.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets förslag till VIP 2016-2018 godkänns för vidare hantering i
budgetprocessen.
Det antecknas att ledamötema för S och MP inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
VIP-akten

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Rapport angående utveckling av intern kontroll och arbete mot korruption
Ks/2015:115 007
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2013-02-27 stadskontoret i uppdrag att, i samverkan
med övriga förvaltningar, samordna och utveckla den interna kontrollen i Jönköpings kommun. Uppdraget har utförts under en tvåårsperiod. Som en del i
uppdraget har en översyn gjorts som behandlar de teoretiska delarna av intern
kontroll, hur andra offentliga organisationer arbetar med frågan samt hur arbetet bedrivs i Jönköpings kommun. Inom ramen för uppdraget har ett förnyelsearbete gjorts för att stärka den interna kontrollen i Jönköpings kommun vilket
bland annat innefattar en enhetlig modell och stärkt uppföljning. Internkontrollområdet är omfattande och arbetet med dessa frågor är möjligt att utveckla
ytterligare.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Projekt intern kontroll Jönköpings kommun, slutrappmi 2015-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Det nya arbetssättet och den kommunövergripande modellen för intern kontroll i enlighet med stadskontorets rapport antas.

- stadskontoret ges i uppdrag att tillsvidare bedriva arbetet med intern kontroll och kon-uptiansbekämpning inom befintliga resurser.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet IlanDe Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Det nya arbetssättet och den kommunövergripande modellen för intern kontroll i enlighet med stadskontorets rapport antas.
- stadskontoret ges i uppdrag att tillsvidare bedriva arbetet med intern kontroll och kon·uptionsbekämpning inom befintliga resurser.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen, Förvaltningarna

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. maj 2015
Ks/2015:295

040

Sammanfattning
stadskontoret har upprättat rapport ror uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. maj 2015. Rapporten innehåller fömtom en ekonomisk redogörelse med
prognos, redovisning av särskilda uppdrag samt uppföljning av sjukfrånvaro
och återbesättningsprövning.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-09
Månadsrapport maj 2015, daterad 2015-06-09
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelsema.
- Fördjupad månadsrapport t.o.m. maj godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelsema.
- Fördjupad månadsrapport t.o.m. maj godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande .-/ /!
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-06-16

§ 202

Ko mm unstyreisens delegationsordning
Ks/2015:261 002

Sammanfattning
Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen antogs 2015-01-16.
Inom området personalärenden föreslås nu förändringar.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-19
Förslag till ny delegationsordning
Nu gällande delegationsordning
Personalutskottets protokoll2015-06-03 § 49
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beslutet expedieras till:
stadsdirektören
Personalutskottet

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 203

Förordnande av miljö- och hälsoskyddschef
Ks/2015:253

023

Sammanfattning
MiljöchefRolfErlandsson avgick med pension 2015-05-01. Från och med
2015-07-13 föreslås att förste milj ö- och hälsoskyddsinspektör Gösta Emilsson
förordnas som milj ö- och hälsoskyddschef till och med 2015-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-12
Samverkansprotokoll 2015-05-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-12 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
- Kommunstyrelsen beslutar att förordna Gösta Emilsson som milj ö- och hälsoskyddschef under tiden 2015-07-13-2015-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Gösta Emilsson förordnas som miljö- och hälsoskyddschef från och med
2015-07-13 till och med 2015-12-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Gösta Emilsson förordnas som milj ö- och hälsoskyddschef från och med
2015-07-13 till och med 2015-12-31.

Beslutet expedieras till:
GEmilsson
Mhn
Personalavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 204

Val av ledamot och ersättare i Föreningen Europakorridoren
Ks/2015:293 102

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare i Föreningen Europakonidoren för innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) forslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunalrådet Carin Berggren (M) utses som ledamot och kommunalrådet
Mona Forsberg (S) utses som ersättare.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunalrådet Carin Berggren (M) utses som ledamot och kommunalrådet
Mona Forsberg (S) utses som ersättare.

Beslutet expedieras till:
Föreningen Europakonidoren
C Berggren
M Forsberg

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 205

Medborgarförslag om nyårsfirande vid Munksjön
Ks/2014:446

109

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2014-11-30, kompletterat 2015-04-30, föreslår Behnaz
Bahabozorgi sammanfattningsvis att Jönköpings kommun tidigarelägger sitt
nyårsfirande fi·ån nyårsdagens eftermiddag till tolvslaget på nyårsafton. Fit·andet bör enligt förslaget också förläggas till Munksjön istället får Rådhusparken.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 256 att överlåta medborgarfårslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-30
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2015-04-17 § 69 med tillhörande
yttrande
Komplettering av medborgarförlaget 2015-04-3 O
Kommunfullmäktiges presidium protokoll2015-05-13 § 88
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-06-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
B Bahabozorgi
Kfp
Diariet

Justerandes signatur

~\J
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 206

Yttrande över delbetänkandet "Sedd, hörd och respekterad- ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården"
(SOU 2015:14)
Ks/2015:174 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2015-03-13 till bl.a. Jönköpings kommun
för synpunkter översänt delbetänkandet "Sedd, hörd och respekterad- ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården" (SOU 2015:14).
Kommunens yttrande ska ha inkommit till Socialdepartementet senast
2015-06-19.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-03-13
Äldrenämndens beslut 2015-05-20 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat forslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet "Sedd, hörd och respekterad- ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården"
(SOU 2015:14) lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Socialdepartementet över delbetänlcandet "Sedd, hörd och respelcterad- ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården"
(SOU 2015:14) lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Än

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 207

Yttrande över betänkandet "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20)
Ks/2015:192 770

Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2015-03-24 till bl.a. Jönköpings kommun
för synpunkter översänt betänkandet "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20). Kommunens yttrande ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 2015-06-30.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-03-24
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 118 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-05-20 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015 :20) lämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Bassos (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20) lämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-06-16

§ 208

Yttrande över departementspromemorian "Det kommunala
vårdnadsbidraget avskaffas" (Ds 2015:19)
Ks/2015:193 710
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2015-03-24 till bl.a. lönköpings kommun
for synpunkter översänt promemorian "Det kommunala vårdnadsbidraget
avskaffas" (Ds 2015:19). Kommunens yttrande ska ha inkommit till
Socialdepatiementet senast 2015-06-30.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-03-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-13 § 62 med tillhörande
handlingar
stadskontorets yttrande 2015-06-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-06-03 med upprättat
förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Socialdepartementet över departementspromemorian "Det
kommunala vårdnadsbidraget avskaffas" (Ds 2015:19) överlämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) yttrande 2015-06-10 med upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Yttrande till Socialdepartementet över departementspromemorian "Det
kommunala vårdnadsbidraget avskaffas" (Ds 2015:19) överlämnas enligt
kommunalrådet lian De Bassos (S) upprättade förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Yrkande
Anna Milliensson (FP) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag och finner det
forstnämnda förslaget antaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Utdragsbestyrkande

{f

1

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-06-16

Nej-röst för bifall till kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fdnättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Alf Gustafsson (S)
David J ersenius (MP)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x

x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Socialdepartementet över departementspromemorian "Det
kommunala vårdnadsbidraget avskaffas" (Ds 2015:19) överlämnas enligt
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.
Reservation
Ledamöterna for M, KD, C och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 209

Yttrande över betänkandet "Moderniserad studiehjälp"
(SOU 2013:52)
Ks/2015:203 600
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2015-03-24 till bl.a. lönköpings
kommun for synpunkter översänt betänkandet "Moderniserad studiehjälp"
(SOU 2013:52). Kommunens yttrande ska ha inkommit till
Utbildningsdepartementet senast 2015-06-24.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2015-03-24
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-05-11 § 63 med
tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 117 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 betänkandet "Moderniserad
studiehjälp" (SOU 2013:52) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet "Moderniserad
studiehjälp" (SOU 2013:52) överlämnas enligt kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) upprättade forslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
U an
Sn

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-16

§ 210

Yttrande över betänkandet "För framtidens hälsa- en ny läkarutbildning" (SOU 2013:15)
Ks/2015:219 770
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2015-04-01 översänt betänkandet
"För framtidens hälsa- en ny läkarutbildning" (SOU 2013: 15) till bl. a. lönköpings kommun för yttrande. Remissvaret ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast 2015-07-02.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2015-04-0 l
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 119 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-05-20 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet "För framtidens
hälsa- en ny läkarutbildning" (SOU 2013: 15) lämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Bassos (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänlmndet "För framtidens
hälsa- en ny läkarutbildning" (SOU 2013:15) lämnas enligt kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Sn
Än

f
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2015-06-16

§211

Uppdrag att förstärka dialogen kring hur skolans behov av !Tlösningar bättre kan tillgodoses
Ks/2013:313 005

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2013-05-30 § 133 utredningen "Låt lärare
vara lärare och skola vara skola" om hur skolans sidouppdrag, administration
och arbetssätt kan förändras i syfte att frigöra resurser får skolans huvuduppdrag. I samband med kommunfullmäktiges behandling av rapporten gavs
kommunstyrelsen i uppdrag att förstärka dialogen kring hur skolans behov av
!T-lösningar bättre kan tillgodoses. stadskontoret har upprättat en sammanfattning över vidtagna åtgärder och insatser.
Beslutsunderlag
stadskontoret tjänsteskrivelse 2015-04-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets redovisning av insatser för att förstärka dialogen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2015-06-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets fårslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Bassos (S) yttrande 2015-06-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets redovisning av insatser för att förstärka dialogen godkänns.

Beslutet expedieras till:
IT -avdelningen
Ubf

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Motion om att synliggöra civilsamhällets roll i välfården
Ks/2014:379

810

Sammanfattning
I en motion föreslår Erik Arnalid (KD) och Magnus Berndtzon (MP) att de vill
tydliggöra civilsamhällets roll i Jönköping genom att det frivilligburna kulturskapandet och föreningars träffpunkter för ungdomar synliggörs. Detta föreslås
ske genom att kommunen utreder hur statistiken om Jönköpingskultur-och
fritidsutbud påverkas om dessa verksamheter inkluderas i underlaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-09 § 189 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-10-08
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-06-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen forklaras besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Samarbetsavtal avseende lokal och regional energi- och klimatrådgivning
Ks/2015:269

379

Sammanfattning
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB imättades år 1998 och tillhandahåller Jönköpings, Vaggeryds, Habo, Mullsjö och Sävsjö kommuner
energi- och klimatrådgivning med syfte att minska energikonsumtionen. Mellan kommunerna förelåg ett samarbetsavtal som upphörde 2011-12-31. Samarbetet föreslås förnyas till och med 2017-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25
Förslag till nytt samarbetsavtal
Samarbetsavtal2005-09-30
Tilläggsavtal 2009-01-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till samarbetsavtal godkänns.
- Medge Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB att löptiden får det
räntefi·ia lånet om Il O 000 kronor förlängs till och med 20 l 7-12-31.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till samarbetsavtal godkänns.
- Medge Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB att löptiden för det
räntefria lånet om Il O 000 kronor fårlängs till och med 2017-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Yttrande över förslag till detaljplan för Ingelstorp 1:82, Järstorpsberg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun
Ks/2015:267 214
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ingelstorp
l: 82, Järstorps-berg l :3 8 m.fl., Axamosj ön, J önköpings kommun.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-06-02 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kornmunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Ingelstorp l :82, Järstorps-berg l :38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Kornmunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Medborgarförslag om förbättringar för badande i Rocksjön vid
John Baners park
Ks/2014:321 811

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Leif A Jansson att en trappa eller stege
installeras på bryggan i Rocksjön vid John Bauers park.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-28 § 166 att överlåta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till
fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-07-30
Fritidsnämndens beslut 2014-10-16 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 85 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-06-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget bifalls avseende installation av stege på bryggan i
Rocksjön vid J ohan Bauers park i övrigt förklaras medborgarförslaget
besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget bifalls avseende installation av stege på bryggan i
Rocksjön vid JohanBauerspark i övrigt förklaras medborgarförslaget
besvarat.

Beslutet expedieras till:
L A Jansson
Kfn
Stbn
Tn
Diariet

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Yttrande över utställning av Vaggeryds kommuns plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), tillägg till översiktsplan
Ks/2015:217 149
Sammanfattning
Vaggeryds kommun har tagit fram en plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), tillägg till översiktsplan. Jönköping kommuns ges möjlighet
att senast 2015-06-15 lämna synpunkter på planförslaget
Beslutsunderlag
Vaggeryds kommuns skrivelse 2015-05-08 med tillhörande handlingar
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadsbyggnadskontorets förslag
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Jönköpings kommun har inga invändningar mot utställningshandlingen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) tillstyrker stadsbyggnadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
- Jönköpings kommun har inga invändningar mot utställningshandlingen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Vaggeryds kommun
Sbk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Val i upphandlingsutskottet
Ks/2015:300 102
Anna Mårtensson (FP) anhåller i skrivelse inkommen 2015-06-12 om
entledigande från uppdraget som ledamot i upphandlingsutskottet
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
- Anna Må1iensson (FP) beviljas begärt entledigande.
Till ny ledamot i upphandlingsutskottet utses nuvarande ersättaren Ingvar
Åkerberg (FP).
- Till ny ersättare i upphandlingsutskottet utses Anna Må1iensson (FP).

Beslutet expedieras till:
A Må1iensson
I Åkerberg
Upphandlingsutskottet
U Freijd
Löneservice

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Samarbetsavtal "Raka spåret"
Ks/2015:303

539

Sammanfattning
Kommunerna utefter E4:an är överens om att samverka för att få till stånd en
dragning av järnvägen via Jönköping längs E4:an ner till Malmö. Samarbetet
involverar kommuneran Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och
Markaryd tillsammans med Region lönköpings län och företag i stråket.
Beslutsunderlag
Samarbetsavtal2015-06-12 "Raka spåret"
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-15
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Förslag till samarbetsavtal mellan lönköpings kommun, Vaggeryds
kommun, Värnamo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun och
Region lönköpings län avseende samarbete godkänns.
- Kostnaderna för innevarande år uppgående till maximalt 268 774 kr
finansieras med kommunstyrelsens ofördelade resursmedeL
- Kostnaderna för 2016 uppgående till maximalt 537 548 kr inarbetas i VIP
2016-2018 med budget för 2016.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-16
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar det tillägget att 2:e vice
ordförande representerar lönköpings kommun vid förfall för
kommunstyrelsens ordförande.
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag samt
till ovan yrkat tillägg.

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till samarbetsavtal mellan lönköpings kommun, Vaggeryds
kommun, Värnamo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun och
Region lönköpings län avseende samarbete godkänns.
- Kostnaderna för innevarande år uppgående till maximalt 268 77 4 kr
finansieras med kommunstyrelsens ofördelade resursmedeL
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- Kostnaderna för 2016 uppgående till maximalt 537 548la inarbetas i VIP
2016-2018 med budget för 2016.
- Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande representerar 2:e vice
ordföranden lönköpings kommun i styrgruppen för projektet.

Beslutet expedieras till:
stadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen
Ks ordf.
Ks 2:e vice ordf.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Avslutning
Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) framför ett tack, till kommunstyrelsen och
personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott samarbete och en god
stämning. Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande sommar.
Andre vice ordförande lian De Basso (S) framför ett tack till kommunstyrelsens ordförande för god ledning av sammanträdena och önskar henne en skön
och avkopplande sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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