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§ 101

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar konsumentrådgivarna Annika Wilow Sundh och Malin Brandt Smedberg om konsumentrådgivningens verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fmisatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-15

§ 102

Meddelanden
Anmäls:
Årsredovisning 2014 för lönköpings läns museum.
Miljönämndens beslut 2015-03-12 §35om redovisning av ej avgjorda ärenden.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2015-02-26 § 1-16.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens boksluts- och plandialoger 2015-03-19 samt 2015-03-20.

Följande handlingar biläggs:
Upphandlingsutskottets protokoll

2015-03-16 § 4-7

Personalutskottets protokoll

2015-03-11 § 13-27

Välfärdsutskottets protokoll

2015-02-25 § 7-11

Tekniska utskottets protokoll

2015-02-11 § 1-5
2015-03-11 § 7-10

Kommundelsrådens protokoll:
Batnarp

2015-03-19 § 1-11

Lekeryd

2015-03-04 § 1-14

N onahammar-Hovslätt

2015-02-03 § 1-10

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Mona Forsberg (S) välkommen som nytt kommunalråd och
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes
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§ 103

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att utse registertecknare för Stiftelsen Månsarpsskolan.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-08-08 till och med 2015-08-18 med anledning av Blodomloppet
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och fönättningar av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Upphandlingsutskottets protokoll 2015-03-16 § 4-7.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Motion "Avskaffa osäkra och otrygga anställningsformer i Jönköpings kornmun"
Ks/2014:292

000

Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2014-06-17 att lönköpings kornmun
som en attraktiv arbetsgivare bör erbjuda goda anställningsförhållanden och att
vikariat därför omvandlas tillsvidareanställningar och att vikariat och visstidsanställningar får vara längst ett år.
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 140 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret

Beslutsunderlag
Motion 2014-06-17
stadskontorets yttrande 2015-03-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-04-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kornmunfullmäktige
- Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kornmunfullmäktige
- Socialnämnden, äldrenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utreda möjligheten att i högre grad använda så kallade bemanningspooler med tillsvidareanställd personal. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast i december 2015.
- Kornmunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att förbättra
rutinerna kring tillämpningen av konverteringsregeln i LAS enligt vad som
framgår av kommunalrådsyttrandet
- Motionen förklaras vara besvarad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
- stadskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att förbättra rutinerna kring tillämpningen av konverteringsregeln i LAS enligt vad som framgår av kommunalrådsyttrandet Uppdraget åtenedovisas till kommunstyrelsen senast i september 2015.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar för M, KD, C och FP bifall till
kommunalrådet IlanDe Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionens andra strecksats innebärande att
vikariat och visstidsanställningar får vara längst ett år samt att motionen därmed anses vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag, i
vilket kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) instämt, respektive Staffan
Eklöfs (SD) yrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar bifalla
det förstnämnda förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
- stadskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att förbättra rutinerna kring tillämpningen av konverteringsregeln i LAS enligt vad som framgår av kommunalrådsyttrandet. Uppdraget åtenedovisas till kommunstyrelsen senast i september 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Socialnämnden, äldrenämnden samt bam- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utreda möjligheten att i högre grad använda så kallade bemanningspooler med tillsvidareanställd personal. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast i december 2015.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att förbättra
rutinema kring tillämpningen av konverteringsregeln i LAS enligt vad som
framgår av kommunalrådsyttrandet
- Motionen förklaras vara besvarad.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur
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§ 105

Kommunrevisionens granskning av offentlig medfinansiering i
kommunstyrelsen och övriga nämnder
Ks/2014:474 040

Sammanfattning
Kommumevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens och
övriga nämnders strategi för och nyttjande av offentlig medfinansiering för
investeringar och projekt.
Beslutsunderlag
Kommumevisionens skrivelse 2014-12-19 med tillhörande rapport "Granskning av offentlig rnedfinansiering"
stadskontorets yttrande 2015-04-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-04-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommumevisionen rörande granskningsrapporten "Granskning av offentlig rnedfinansiering".
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens svar till kommumevisionen rörande granskningsrapporten "Granskning av offentlig rnedfinansiering".

Beslutet expedieras till:
Kornrnumevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Yttrande över promemorian "Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting"
Ks/2015:206

040

Sammanfattning
lönköpings kommun lämnar yttrande över Finansdepartements promemoria
"Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting" dateradjanuari 2015.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets promemoria
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "F örslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" antas som lönköpings
kommuns yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "F örslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" antas som lönköpings
kommuns yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartement

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Reviderade ekonomiska ramar 2016-2018
Ks/2015:173 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2015-2017 och budget för 2015 fastställde
kornmunfullmäktige ekonomiska ramar för 2016 och 2017. stadskontoret har,
inför arbetet med VIP 2016-2018, som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2015 och demografiska förändringar. Vidare har budgettekniskajusteringar gjorts med anledning av sänkt
internränta och avskrivning anläggningar inom exploateringsområden.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2016-2018 inför arbetet med
VIP 2016-2018 och budget 2016 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Reviderade ekonomiska ramar för 2016-2018 inför arbetet med VIP 20162018 och budget för 2016 fastställs enligt kommunalrådet Ilan de Bassos (S)
förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Yrkande
Alf Gustafsson (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Erik Arnalid (KD)
Susanne Wismen (KD)
Anna Måtiensson (FP)
Christopher Rydell (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

7

l

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag tilljusterade ekonomiska ramar for 2016-2018 inför arbetet med
VIP 2016-2018 och budget 2016 godkänns enligt kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Integrationsrapport 2014
Ks/2014:457 026
Sammanfattning
stadskontoret har upprättat årsrapport över kommunens arbete för ökad integration 2014.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-20 med tillhörande rapport
Rapport angående anställda med utländsk bakgrund 2014
Integrationsrapporter från samtliga nämnder samt de bolag som av fullmäktige
givits i uppdrag att lämna rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Rapport angående kommunens arbete for ökad integration 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2014 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2014 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2014
Ks/2015:128

008

Sammanfattning
Årligen genomförs en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella
arbete, i enlighet med den internationella strategin.

Ar 2014 var ett aktivt år med ett flertal goda exempel på internationella aktiviteter. Till dessa räknas bland annat de inofficiella EU-ministetmötena som
Jönköping stod som värd för den 6-9 juli. Mötena genomfördes med framgång
och samtliga ansvariga statsråd var nöjda med arrangemanget. Kommunen har
under året varit värd för vänortsnätverket i april2014. Vidare har ett antal internationella aktiviteter såsom utbyten, projekt och samarbeten genomförts i
den dagliga verksamheten på förvaltningarna. En internationell strateg anställdes i augusti 2014 i samverkan med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner
för att utveckla det internationella arbetet.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-04 med tillhörande årsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Arsrapport får 2014 godkänns.

- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-27 vari stadskontorets förslag sammanfattningsvis tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Arsrapport för 2014 godkänns.
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Val till kommunstyrelsens utskott m.m.
Ks/2015:182

102

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 § 83 att bevilja Elin Rydberg (S)
begärt entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och kommunalråd. Vidare harElin Rydberg (S) hos kommunstyrelsen begärt entledigande från vissa uppdrag. Kommunstyrelsen har därmed att genomföra val
enligt följande:
Ledningsutskottet, ledamot
Tekniska utskottet, ledamot tillika vice ordförande
Kommunala Handikapprådet, ledamot
Styrgrupp för Inlandsväg Syd, ersättare
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ersättare
Rådet för arbete och sysselsättning, ledamot
Styrgrupp Götalandsbanan, ledamot

Beslutsunderlag
Avsägelse från E lin Rydberg (S)
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag från Alf Gustafsson (S) förrättar kommunstyrelsen val enligt följande:
Ledningsutskottet
- Mona Forsberg (S), ledamot efter Elin Rydberg (S).
Tekniska utskottet
- Mona Forsberg (S), ledamot tillika vice ordförande efter Elin Rydberg (S).
Kommunala Handikapprådet
- Mona Forsberg (S), ledamot efter Elin Rydberg (S).
styrgrupp för Inlandsväg Syd
- Mona Forsberg (S), ersättare efter Elin Rydberg (S).
Föreningen Sveriges Ekokommuner
- Mona Forsberg (S), ersättare efter Elin Rydberg (S).
Rådet för arbete och sysselsättning
- Mona Forsberg (S), ledamot efter Elin Rydberg (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Styrgrupp Götalandsbanan
- Mona Forsberg (S), ledamot efter Elin Rydberg (S).

Beslutet expedieras till:
M Forsberg
Ledningsutskottet
Tekniska utskottet
Kommunala Handikapprådet
Styrgrupp för Inlandsväg Syd
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Rådet för arbete och sysselsättning
Styrgrupp Götalandsbanan
Löneservice
UFreijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2015:181 009

Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente ska för nämnd utgående remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser, samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Med anledning av att kommunfullmäktige 2015-03-26 beviljat kommunalrådet
Elin Rydberg (S) entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
och kommunalråd fr.o.m. 2015-04-01 har kommunstyrelsen att besluta om ändring av behörighet att teckna kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 7
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 7 tecknas Jönköpings kommunstyrelse av i nämnd ordning kommunalråden Ann-Marie
Nilsson (C), Carin Berggren (M), IlanDe Basso (S), Andreas Sturesson
(KD), Mona Forsberg (S).
- Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Carl-Johan
Korsås och vid förfall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som
förordnats som stadsdirektörens ersättare.
- Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichefMalena Tovesson.

Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 7 tecknas Jönköpings kommunstyrelse av i nämnd ordning kommunalråden Ann-Marie
Nilsson (C), Carin Berggren (M), IlanDe Basso (S), Andreas Sturesson
(KD), Mona Forsberg (S).
- Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Carl-Johan
Korsås och vid förfall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som
förordnats som stadsdirektörens ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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- Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichefMalena Tovesson.

Beslutet expedieras till:
A-M Nilsson
C Berggren
I De Basso
A Sturesson
M Forsberg
C-J Korsås
Leif Eriksson
M Tovesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen
Ks/2015:207 006

Sammanfattning
Med anledning av SKL:s kongress den 11-12 november 2015 aktualiseras behovet av att ändra sammanträdesdag för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
sammanträde den 11 november 2015 föreslås tidigareläggas en vecka och därmed genomföras onsdagen den 4 november 2015.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2015 tidigareläggs till
onsdagen den 4 november 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2015 tidigareläggs till
onsdagen den 4 november 2015.

Beslutet expedieras till:
Vaktmästare utkörning
Tabergs tryckeri
Vaktmästeriet Rådhuset
Kommunikation
Diariet ks
Kommunalrådssekreterarna
Kfp sekr
Adm chef
Nämnderna
Rådhuscafeet
Receptionen Rådhuset
Kornmunrevisionen
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§ 113

Program för barn, unga och barnkonventionen
Ks/2013:56 600

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 378 bl.a. att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun. stadskontoret presenterar förslag till
Program för barn, unga och barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-01-20 § 18 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-01-20 § 17 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2015-01-20 § 19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-01-21 § lO med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-01-22 § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 21 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-02-17 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 51 med tillhörande -g änsteskrivelse
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23 med bilagan "Utvärdering barnoch ungdomspolitiskt handlingsprogram"
Förslag till Program för barn, unga och barnkonventionen
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Program för barn, unga och barnkonventionen antas.

Justerandes signatur

-

Program för barn, unga och barnkonventionen översänds till samtliga
nämnder för genomförande.

-

Program för barn, unga och barnkonventionen översänds till de kommunala
bolagen för beaktande.

-

Uppdrag ges till kommunstyrelsen att samordna kommunens arbete med
program för barn, unga och barnkonventionen.

-

Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i september 2015 redovisa förslag på
hur former och forum för inflytande för barn och unga kan genomföras i
enlighet med barnkonventionen.
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Det antecknas att ärendet utgår och kornmer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114
Barnboh.:slut 2014
Ks/2015: 175 71 O
Sammanfattning
Kornmunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kornmunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad och att ge
stadskontoret i uppdrag att från och med 2013 upprätta barnbokslut enligt fastställd modell.
stadskontoret har överlämnat "Bambokslut för lönköpings kornmun 2014".

Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-24 med Barnbokslut för Jönköpings
kornmun 2014
Utvärdering av tillämpning av barnkonventionen i nämndemas beslutfattande
Kommunalrådsyttranden enligt. nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Barnbokslut för lönköpings kornmun 2014 godkänns och meddelas samtliga
nämnder att beakta i kommande arbete
- Att nämnderna särskilt uppmärksammar flickor på gymnasiet, barn och
unga med utländsk bakgrund samt brun och unga med funktionsnedsättningar i kommande arbete
- Att kornmunstyrelsen uppdras att prioritera och arbeta med föreslagna ut~
vecklingsområden.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut: .
Förslag till kornmunfullmäktige
- Barnbokslut för lönlcöpings kornmun 2014 godkänns och meddelas samtliga
nämnder att beakta.
- Uppdrag ges till samtliga nämnder att särsldlt uppmärksamma flickor på
gymnasiet, barn och unga med utländsk bakgrund samt barn och unga med
funktionsnedsättningar.
- Uppdrag ges till kornmunstyrelsen att prioritera och arbeta med föreslagna
utvecklingsområden.
Under förutsättning att kornmunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
- Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) ges i uppdrag att prioritera
och ru·beta vidare med föreslagna utvecklingsområden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) yttrande 2015-04-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med den ändringen att andra strecksatsen ges följande lydelse:
- Uppdrag ges till samtliga nämnder att särskilt uppmärksamma barn och
ungdomar med funktionsnedsättning, där det är relevant.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), kommunalrådet Mona Forsberg (S)
och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande varvid kornmunstyrelsen utan
omröstning beslutar bifalla det förstnämnda förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kornmunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kornmunstyrelsen för egen del följande:
- Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) ges i uppdrag att prioritera
och arbeta vidare med föreslagna utvecklingsområden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Barnbokslut för lönköpings kornmun 2014 godkänns och meddelas samtliga
nämnder att beakta.
- Uppdrag ges till samtliga nämnder att särskilt uppmärksamma flickor på
gymnasiet, barn och unga med utländsk bakgrund samt barn och unga med
funktionsnedsättningar.
- Uppdrag ges till kornmunstyrelsen att prioritera och arbeta med föreslagna
utvecklingsområden.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om medel för öppen
förskola
Ks/2015:87 690

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndenhar 2014-12-16 § 150 beslutat föreslå att en
öppen förskola inriktad särskilt mot nyanlända familjer inrättas. Barn- och utbildningsnämnden anhåller om 770 tkr för finansiering av driftkostnad under
ett år, samt ett engångsbelopp om 200 tla för finansiering av startkostnader.
Socialnämnden har 2015-02-17 § 42 ställt sig positiv till barn- och utbildningsnämndens anhållan och föreslår att finansiering medges med 970 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet Socialnämnden föreslår att en
första utvärdering görs i samband med bokslut.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-16 § 150 med tillhörande tjänsteslaivelse
Socialnämndens beslut 2015-02-17 § 42 med tillhörande tjänsteslaivelse
stadskontorets yttrande 2015-03-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-03-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- 520 tla anslås till barn- och utbildningsnämnden 2015 samt 450 tla 2016 för
att täcka nämndens tillkommande kostnader för inrättande av en öppen förskola för nyanlända.
- Anslaget finansieras till sin helhet genom disposition av medel från ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanas utvärdera den öppna förskolan för
nyanlända senast i januari 2016.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-0 l med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- 520 tkr anslås till barn- och utbildningsnämnden 2015 samt 450 tkr 2016 för
att täcka nämndens tillkommande kostnader för inrättande av en öppen förskola för nyanlända.
- Anslaget finansieras till sin helhet genom disposition av medel från ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning.
- Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att till kommunstyrelsen senast i
mars 2016 redovisa en utvärdering av den öppna förskolan för nyanlända.

JusterandJs
s·gnatur

·/frLM

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på bam- och utbildningsnämndens anhållan.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), kommunalrådet Mona Forsberg (S)
och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas sturessons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
- 520 tia anslås till bam- och utbildningsnämnden 2015 samt 450 tkr 2016 för
att täcka nämndens tillkommande kostnader för inrättande av en öppen förskola för nyanlända.
- Anslaget finansieras till sin helhet genom disposition av medel från ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning.
- Bam- och utbildningsnämnden uppmanas att till kommunstyrelsen senast i
mars 2016 redovisa en utvärdering av den öppna förskolan för nyanlända.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Bun
Sn

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Uppdrag till socialnämnden att analysera och komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning
inom individ- och familjeomsorgen
Ks/2014:486 700

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att analysera och komma med åtgärdsforslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i
april2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-03-17 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplettering i enlighet med
vad som framgår av kommunalrådsyttrandet
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplettering i enlighet med
vad som framgår av kommunalrådsyttrandet

Beslutet expedieras till:
Sn

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Tilläggsäskande service- och gruppbostäder
Ks/2015:110 041
Sammanfattning
Socialnämnden har 2015-01-20 § 18 beslutat begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen får att kunna starta två gruppbostäder inom boende- korttidsområdet och en gruppbostad inom socialpsykiatriområdet
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-01-20 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets yttrande 2015-03-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Anslag med 620 tkr ställs till socialnämndens fårfogande får att täcka nämndens tillkommande kostnader 2015 för det nya gruppboendet Topasen på
Råslätt.
- Anslaget finansieras genom disposition av medel från kommunstyrelsens
ofördelade resursmedeL
- Tillkommande kostnader från 2016 och framåt uppgående till 2 470 tkr per
år får inarbetas i socialnämndens förslag till VIP 2016-2018.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Anslag med 620 tkr ställs till socialnämndens förfogande för att täcka nämndens tillkommande kostnader 2015 för det nya gruppboendet Topasen på
Råslätt.
- Anslaget finansieras genom disposition av medel från kommunstyrelsens
ofördelade resursmedeL
- Tillkommande kostnader från 2016 och framåt uppgående till2 470 tia per
år beaktas i VIP 2016-2018.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Anslag med 620 tkr ställs till socialnämndens förfogande för att täcka nämndens tillkommande kostnader 2015 för det nya gruppboendet Topasen på
Råslätt.
- Anslaget finansieras genom disposition av medel från kommunstyrelsens
ofördelade resursmedeL

Justerandes signatur

l

<[bl'V

Utdragsbestyrkande
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- Tillkommande kostnader från 2016 och framåt uppgående ti112 470 tkr per
år beaktas i VIP 2016-2018.

Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Samråd om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt
Ks/2014:415 422
Sammanfattning
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över Förslag till
förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för
Västerhavets vattendistrikt
Beslutsunderlag
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands läns remiss
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 79 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 §53 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-03-12 § 31 med tillhörande
handlingar
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2015-03-25 § 95
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande lämnas till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande lämnas till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Stbn

Tn
Mn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Yttrande över rapporten "Aktualisering av lagen om kommunal
energiplanering"
Ks/2015:116 370
Sammanfattning
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag analyserat hur svenska kommuner arbetar enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering samt
lämnat förslag på hur lagen bör ändras för att bli mer aktuell utifrån rådande
förhållanden på energimarlmaden.
Regeringen har berett Jönköpings kommun möjlighet att senast 2015-04-27
yttra sig över förslagen och bedömningama i Energimyndighetens rapport.

Beslutsunderlag
Miljö- och energidepatiementets remiss 2015-01-30
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Miljö- och energidepartementet
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Pro to kollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteclma följande:
"Sverigedemokratema ser särskilt positivt på att kommunens skrivelse försvarar det kommunala självbestämmandet."

Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Milj ö- och energidepatiementet.

Beslutet expedieras till:
Milj ö- och energidepartementet

Justerandes signatur

1lt~

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Ansökan om bearbetningskoncession enligt lag om vissa torvfyndigheter på Hökbultamossen
Ks/2015:158 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett lönköpings kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
från Södra Skogsägarna ekonomisk förening om bearbetningskoncession enligt
lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter på Hökhultamossen. lönköpings
kommun har tidigare yttrat sig i ärendet. Länsstyrelsen beslutade den 26 maj
2014 att bevilja ansökan om bearbetningskoncession på Hökhultarnassen i
lönköpings kommun. Kommunen och närboende överklagade då beslutet till
regeringen. Regeringen beslutade den 13 november 2014 att bifalla överidagandet från en av de närboende och återförvisade ärendet till Länsstyrelsen för
förnyad handläggning. I samband med ny handläggning har Södra skogsägarna
ekonomisk förening getts möjlighet att komplettera sin ansökan om bearbetningskoncession utifrån de uppgifter som framkommit i överklagandeskrivelser
och övriga handlingar som lämnats in under regeringens handläggning av
överklagandet. lönköpings kommun ges nu möjlighet att yttra sig över dessa
kompletteringar.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-03-19 § 118 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-04-08 § 42 med tillhöranade
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt' nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Bearbetningskoncession för Hökhultarnassen avstyrks. stadsbyggnadsnämndens bilaga till tjänsteskrivelse översänds till Länsstyrelsen för beaktande.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Bearbetningskoncession för Hökhultarnassen avstyrks. stadsbyggnadsnämndens bilaga till tjänsteskrivelse översänds till Länsstyrelsen för beaktande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i lönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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lÖNKÖPINGs KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-04-15

§ 121

Klimatrådet för Jönköpings län
Ks/2015:100 420

Sammanfattning
Länets alla kommuner, regionen, högskolan, myndigheter, flera företag och
ideella organisationer är engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete.
Klimatrådet för lönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en
samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga klimatmål
och länets vision om att bli ett plusenergilän år 2050. stadskontoret föreslår att
lönköpings kommun medverkar i Klimatrådets arbete och bidrar med 85 000
kr år 2015.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens skrivelse Klimatrådet för lönköpings län 2015-01-12
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Kommunstyrelsen beslutar om finansiering av Klimatrådet med 85 000 kr
för år 2015. Finansiering sker inom befintlig budget.
- Finansiering av Klimatrådets verksamhet för 2016 och 2017 bereds i kommande budgetarbete, VIP 2016-2018.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar om finansiering av Klimatrådet med 85 000 kr
för år 2015. Finansiering sker inom befintlig budget.
- Finansiering av Klimatrådets verksamhet för 2016 och 2017 bereds i kommande budgetarbete, VIP 2016-2018.

Beslutet expedieras till:
Klimatrådet
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-15

§ 122

Program for parkering i Jönköpings kommun
Ks/2015:143 514
Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret har i nära dialog med tekniska kontoret och Parkerings
AB tagit fram en parkeringspolicy för Jönköpings kommun. stadsbyggnadsnämnden har 2015-02-19 § 77 beslutat överlämna parkeringspolicyn till kommunfullmäktige för antagande.

I linje med antagen nomenklatur får kornmunens styrdokument föreslås dokumentet benämnas "Program för parkering i Jönköpings kommun".
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Parkeringspolicy för Jönköpings kornmun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Program för parkering i Jönköpings kornmun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yttrande 2015-04-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till beslut tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Program för parkering i Jönköpings kornmun antas.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-15

§ 123

Ny översiktsplan för Jönköpings kommun - beslut om samråd
Ks/2015:200 212

Sammanfattning
stadsbyggnadskontoret överlämnar ett förslag till ny kommunomfattande översiktsplan för beslut om samråd. Kommunfullmäktige fastställde ett program för
arbetet med ny översiktsplan 2013-01-31 och sedan dess har tekniska utskottet
varit kommunstyrelsens styrgrupp och har under arbetets gång fått ett antal
delpresentationer. Förslaget bedöms nu vara klart för samråd. Samrådsperioden
föreslås bli 23 april-30 juni 2015.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-25
Samrådsförslag ny översiktsplan:
http://karta.jonkoping.se:8080/oplan/
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Den kommunomfattande översiktsplanen ställs ut för samråd under perioden
23 april-30 juni 2015.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Den kommunomfattande översiktsplanen ställs ut för samråd under perioden
23 april-30 juni 2015.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-15

§ 124

Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över
solarieverksamhet inom Jönköpings kommun
Ks/2015:177 406

Sammanfattning
Av gift för kostnader för den kommunala tillsynen enligt strålskyddslagstiftningen i fråga om soladeverksamhet framgår av bestämmelser i en antagen
taxa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förslag till en reviderad taxa.
Beslutsunderlag
Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-03-12 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till taxa får tillsyn över solarieverksamheten i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Cadn Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över soladeverksamhet inom Jönköpings kommun antas att gälla fr.o.m. 2015-05-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över soladeverksamhet inom Jönköpings kommun antas att gälla fr.o.m. 2015-05-01.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-15

§ 125

Inbjudan till konferensen "Klirnatveckan 2015- Tillväxt & klimathur gör vi det lätt att göra rätt?"
Ks/2015:199 027

Sammanfattning
Årets klimatkonferens i Jönköping har fokus på hur fortsatt ekonomisk tillväxt
kan kombineras med minskad klimatpåverkan. Konferensen anangeras av
Klimatrådet i lönköpings län som en del av Klimatveckan. Klimatrådet består
av 29 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala
myndigheter och ideella organisationer i länet.
Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt. Den äger rum 26 maj 2015
kl. 13.00-16.30, Hammarskjöldsalen, Kongress & Konserthuset på Elmia.

Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i klimatkonferensen den 26 maj 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-04-15
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i klimatkonferensen den 26 maj 2015.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Utdragsbestyrkande
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