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§ 51

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson och ekonom Marie Drougge om resultatnätverket R8.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 10.45.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Personalutskottets protokoll

Välfärdsutskottets protokoll

2016-01-27 § 1-5

Kommundelsrådens protokoll:
Lekeryd
Månsarp-Taberg

2016-01-27 § 1-12
2015-12-15 § 1-8

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

2015-12-16 § 79-94
2016-01-13 § 1-6

Utdragsbestyrkande
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2016-02-24

§ 53

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-02-22 till och med 2016-03-06 med anledning av ”Hjältetid”.
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-07-19 till och med 2016-08-16 med anledning av Blodomloppet.
Utredningschefens beslut att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan 19 000 kr
för simundervisning till kvinnor från anslaget för integration och delaktighet
2016.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 54

Kommunrevisionens granskning av intäktsprocessen
Ks/2015:426 040
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av intäktsprocessen i kommunen. Granskningen utmynnar i olika rekommendationer som berör olika
delar av verksamheterna. Revisorerna önskade samtidigt få del av kommunstyrelsens syn på dessa rekommendationer.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2015-10-08 med tillhörande granskningsrapport
Stadskontorets yttrande 2016-01-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-01-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen rörande rapporten ”Granskning av intäktsprocessen”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets yttrande 2016-01-21 överlämnas som kommunstyrelsens
yttrande till kommunrevisionen över rapporten ”Granskning av intäktsprocessen”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets yttrande 2016-01-21 överlämnas som kommunstyrelsens
yttrande till kommunrevisionen över rapporten ”Granskning av intäktsprocessen”.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Förmånscyklar för anställda i Jönköpings kommun
Ks/2016:119 028
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att avtal om tjänstekoncession tecknas för att årligen
(vår/höst) erbjuda tillsvidareanställda i kommunen hyra av förmånscyklar i
enlighet med denna tjänsteskrivelse. Åtgärden ingår som en del i arbetet med
att åstadkomma ett hållbart resande i tjänsten samt till och från arbetet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Ett för kommunen kostnadsneutralt erbjudande om förmånscykel för
tillsvidareanställda inom Jönköpings kommun införs från och med
2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-02-12 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
 Ett för kommunen kostnadsneutralt erbjudande om förmånscykel för
tillsvidareanställda inom Jönköpings kommun införs från och med
2016.

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
Personalchefen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Yttrande över promemorian "Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige" (Ds 2015:56)
Ks/2015:500 740
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2016-03-01 yttra sig över
departementspromemorian ”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i
Sverige” (Ds 2015:65). I departementspromemorian föreslås att sprututbyte för
personer med narkotikamissbruk bör vara tillgängligt i hela Sverige där behov
finns.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-12-01
Socialnämndens beslut 2016-01-19 § 12 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 departementspromemorian
”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige” (Ds
2015:56) lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Socialdepartementet över departementspromemorian
”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige” (Ds
2015:56) lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8
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§ 57

Motion om scener för lokal scenkonst
Ks/2015:202 800
Sammanfattning
I en motion föreslår Jerry Hansson (V) och Ciczie Weidby (V) att kommunen
ska ställa befintliga lokaler för scenkonst till förfogande för amatörgrupper till
ett reducerat pris.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 109 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2015-03-31
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2015-11-19 § 170 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-02-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av
prisnivå och lokaltillgång i syfte att förbättra föreningslivets möjligheter att tillfälligt hyra kommunens lokaler.
 Motionen anses därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Yrkande
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
Anna Mårtensson (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 Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Ks/2015:503 800
Sammanfattning
Kulturdepartementet har gett Jönköpings kommun möjlighet att senast 201603-04 lämna synpunkter på Statens kulturråds delredovisning med förslag på
bidragsförordning om statsbidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden.
Beslutsunderlag
Kulturdepartementets remiss 2015-12-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-01-26 § 9 med tillhörande handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-02-03 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadkontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Kulturdepartementet över Statens kulturråds delredovisning ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden” lämnas i enlighet
med stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Syftet och målsättningen med satsningen är alltför oklara.”
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Kulturdepartementet över Statens kulturråds delredovisning ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden” lämnas i enlighet
med stadskontorets upprättade förslag.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till: Kulturdepartementet, Bun, Kn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Parkeringstillstånd för miljöbilar
Ks/2016:106 517
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhets- och investeringsplanen 20122014 gav kommunfullmäktige 2011-10-27 tekniska nämnden i uppdrag att
överväga möjligheterna att införa en ny definition på miljöbilar för eventuell
koppling till en rabatt på parkeringsavgifter. Efter förslag från tekniska nämnden beslutade kommunfullmäktige 2012-11-29 § 349 att subventionerad parkering erbjuds för s.k. supermiljöbilar, d v s personbilar som är typgodkända i
enlighet med 3 kap, Fordonsförordningen (2009:211) och uppfyller utsläppskraven i EG nr 715/2007 (Euro 5 eller Euro 6) och enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per km vid blandad körning.
Tekniska nämnden föreslår nu att tidigare fattat beslut om att subventionera
parkeringsavgifter för s.k. supermiljöbilar upphör att gälla. Bakgrunden är ett
domslut i högsta förvaltningsdomstolen (mål m 6647-13) som fastslår att
kommuner inte äger rätten att avgiftbefria fordonsslag, likt s.k. supermiljöbilar.
Förslaget är att redan utfärdade tillstånd gäller som betalmedel för parkering
enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för tillståndet
gått ut och att inga nya utfärdas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-01-19 § 7 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
 Subventionerad parkeringsavgift för s.k. supermiljöbilar, i enlighet med
kommunfullmäktige 2012-11-29 § 349, upphör att gälla.
 Redan utfärdade tillstånd för s.k. supermiljöbilar gäller som betalmedel
för parkering enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för tillståndet gått ut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Subventionerad parkeringsavgift för s.k. supermiljöbilar, i enlighet med
kommunfullmäktige 2012-11-29 § 349, upphör att gälla.
 Redan utfärdade tillstånd för s.k. supermiljöbilar gäller som betalmedel
för parkering enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för tillståndet gått ut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Försäljning av mark inom Torsviksområdet, gällande fastigheten
Källarp 1:7 samt del av fastigheterna Barnarps-Kråkebo 1:6, Hyltena 1:21, Flahult 19:3 och Flahult 21:1
Ks/2015:538 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att totalt 129,1 ha mark belägen inom Torsviksområdet säljs till Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB). Kommunfullmäktige har tidigare givit tekniska nämnden i uppdrag att förbereda en försäljning
av kommunal mark på Torsviksområdet aktuell för exploatering till SMUAB.
Försäljningen regleras genom sex olika köpeavtal. Total köpeskilling uppgår
till 29,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2015-12-08 § 264 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2016-02-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2016-02-04 med förslag till kommunstyrelsens förslag:
Förslag till kommunfullmäktige
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer fastigheten Källarp
1:7 till en köpeskilling om 3 430 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Barnarps- Kråkebo 1:6 samt del av fastigheten Hyltena 1:21 till en köpeskilling om 10 960 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 19:3 till en köpeskilling om 576 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 21:1 till en köpeskilling om 3 805 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 21:1 till en köpeskilling om 300 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Barnarps-Kråkebo 1:6 till en köpeskilling om 10 050 tkr godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer fastigheten Källarp
1:7 till en köpeskilling om 3 430 tkr godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Barnarps- Kråkebo 1:6 samt del av fastigheten Hyltena 1:21 till en köpeskilling om 10 960 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 19:3 till en köpeskilling om 576 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 21:1 till en köpeskilling om 3 805 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Flahult 21:1 till en köpeskilling om 300 tkr godkänns.
 Köpeavtal innebärande att tekniska nämnden säljer del av fastigheten
Barnarps-Kråkebo 1:6 till en köpeskilling om 10 050 tkr godkänns.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Yttrande över förslag till detaljplan för Ingelstorp 1:82, Järstorpsberg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun
Ks/2016:115 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ingelstorp
1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings kommun. Förslaget till
detaljplan är nu ute på ny granskning (nr 2). Ändringar i det nya granskningsförslaget innebär en förändring i byggrätt för bostadsändamål, en begränsad
utökning av kvartersmark samt ändring av området där strandskyddet upphävs.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-01-22 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings
kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl., Axamosjön, Jönköpings
kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Yttrande över förslag till detaljplan för Tjädern 19, Bymarken, Jönköpings kommun
Ks/2016:118 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett detaljplaneförslag med syfte att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Tjädern 19. På grund av de
kulturmiljövärden som finns i området reglerar detaljplanen den tilltänkta
byggnadens placering, höjd, storlek och utformning för att minska dess påverkan på områdets karaktär.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-02-03 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Tjädern 19, Bymarken, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för
Tjädern 19, Bymarken, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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