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§ 138
Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens granskning av tillsynsverksamheten inom milj ö- och
hälsoskyddsnämnden.
Minnesanteckningar från överläggning angående Socialdemokraternas förslag
till kommunprogram 2015-02-23.

Följande handlingar biläggs:
Program för Faitirade City Jönköping 2015-2018 samt verksamhetsrappmi
2014.
Upphandlingsutskottets protokoll

2015-04-20 § 8-12.

Välfärdsutskottets protokoll

2015-03-25 § 12-15.

Tekniska utskottets protokoll

2015-02-18 § 6
2015-04-15 § 11-15.

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2015-03-30 § 11-19

Ruskvarna

2015-02-17 § 1-9.

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Britt-Marie Glaad (S) välkommen som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partiöverläggningar
med fmisatt sammanträde klockan 11.15.

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 139

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ornbudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2015-05-11/17 samt 2015-05-19/23 med
anledning av Jönköping Qorn Ut
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-05-18/24 med anledning av Qorn Ut festivalen 2015
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2015-05-23 med anledning av Qorn Ut Festivalen
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-05-25/31 med anledning av konselier i samband med marknadshelg
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2015-06-05 med anledning av besök från
Frankrike
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid dornstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja ABF lönköpings län 7500 kr till studiecirkel körkortsteori våren 2015 från anslaget för integration och delaktighet 2015.
stadsjuristens beslut om yttrande enligt karneraövervakningslagen.
Upphandlingsutskottets protokoll2015-04-20 § 8-12.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018
Ks/2015:184 012

Sammanfattning
Kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP) har i skrivelse 2015-04-21 upprättat
förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
KommunalrådenIlanDe Basso (S) och Mona Forsberg (S) har i skrivelse
2015-05-11 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden
2015-2018.
Sverigedemokraterna har i skrivelse inkommen 2015-05-04 upprättat förslag
till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Miljöpartiet har i skrivelse inkommen 2015-05-08 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD)
och Ann-Marie Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP), daterad 2015-04-21
Skrivelse från kommunalrådenIlanDe Basso (S) och Mona Forsberg (S),
daterad 2015-05-11
Skrivelse från Sverigedemokraterna inkommen 2015-05-04
Skrivelse från Miljöpartiet daterad 2015-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP) antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalrådenIlanDe Basso (S) och Mona Forsberg (S) antas.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) anmäler att följande mening ska införas under rubriken stadsbyggnadsvision i förslaget till kommunprogram från
M-, KD-, C- och FP:
"God tillgänglighet till stadskärnan, som är ett viktigt regioncentrum, behöver
sälaas både med avseende på kollektivtrafikens och biltrafikens framkomlighet."

Yrkanden
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) samt
AnneMarie Grennhag (M) och Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till AnnMarie Nilssons (C) förslag.
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Henric Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Mats W eidman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer de fyra förslagen under proposition och finner Ann-Marie
Nilssons (C) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

Christoffer Gullberg (M)
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (IZD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Måtiensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)

x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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x
x

Mats Weidman (MP)
Henric Andersson (SD)
Ilan De Basso (S)
Ann-Marie Nilsson (C)

x

Summa

7

x
6

2

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, vmjämte 2 ledamöter avstår från att rösta, beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP) antas.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Henric Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till fötmån för Sverigedemokraternas förslag.
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets
förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Årsredovisningar 2014 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2015:220

046

Sammanfattning
stadskontoret överlämnar årsredovisningar för de stiftelser som är registrerade
hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2014 för fastställande.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15
stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt
revisions berättelse
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt
revisions berättelse
Stiftelsen Korseliska testamentsmedlen, årsredovisning for räkenskapsåret
2014 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bemt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2014
samt revisionsberättelse
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Makama Carl W ennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisions berättelse
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelse
stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2014 samt revisionsberättelse
stiftelsen lönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelse
stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2014
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Apotekare Bilmer Stj emströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt
revisionsberättelse
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2014 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Månsarpsskolan, årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt revisionsberättelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Utdragsbestyrkande
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stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Årsredovisningar för år 2014 fastställs.
- Ordförande ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Årsredovisningar för år 2014 fastställs.
- Ordförande ges i uppdrag att unde1ieckna årsredovisningar.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Finanschefen

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen
Ks/2015:222

042

Sammanfattning
stadskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamheter avseende 2014. Den överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
stadsdirektören

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Förlängning av förordnande som teknisk direktör
Ks/20 15:20 l

023

Sammanfattning
Thomas Bergholm är sedan 2012-06-01 anställd som teknisk direktör. Förordnandet gäller t.o.m. 2015-05-31. Nytt förordnande föreslås för tiden
2015-06-01-2021-05-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-02
Samverkansprotokoll2015-03-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets forslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Kommunstyrelsen beslutar att anställa Thomas Bergholm som
teknisk direktör på tekniska kontoret med förordnande under tiden
2015-06-01-2021-05-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) fårslag till kommunstyrelsens beslut:
- Thomas Bergholm anställs som teknisk direktör på tekniska kontoret med
förordnande under tiden 2015-06-01-2021-05-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Thomas Bergholm anställs som teknisk direktör på tekniska kontoret med
förordnande under tiden 2015-06-01-2021-05-31.

Beslutet expedieras till:
Tn
T Bergholm
Personalavd

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2015:123 009

Sammanfattning
Inom stadskontoret har förteckning upprättats över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2013-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade fårteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Fö1ieckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kornmunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kornmunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Fö1ieclming över ej avgjorda ärenden överlämnas till kornmunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kornmunfullmäktiges arbetsordning.

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2015:122

009

Sammanfattning
Inom stadskontoret har redovisning upprättats över obesvarade motioner inkomna senast 2014-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 §i kommunfullfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 §i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2015:121

009

Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts fårdigt ska enligt 37 §i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2014-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 §i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 §i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2015:120

009

Sammanfattning
Enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för lönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för lönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för lönköpings kommuns nämnder.

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2015:119 009
Sammanfattning
Enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjmis av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-12

§ 149
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2015:118

009

Sammanfattning
Nämndema har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndemas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Nämndemas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Nämndemas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Utdragsbestyrkande
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2015-05-12

§ 150
Yttrande över delbetänkandet "Mer gemensamma tobaksregler"
(SOU 2015:6)
Ks/2015:149 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2015-02-23 till bl.a. lönköpings kommun
översänt Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande "Mer gemensamma tobaksregler- Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet" (SOU 2015:6).
Kommunens yttrande ska ha inkommit till Socialdepartementet senast
2015-05-22.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-02-23
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-04-08 § 45 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 95 med tillhörande handlingar
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 61 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 delbetänkandet "Mer gemensamma
tobaksregler" (SOU 2015:6) lämnas enligt kommunalrådet Andreas sturessons (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Socialdepartementet över delbetänkandet "Mer gemensamma
tobaksregler" (SOU 2015:6) lämnas enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepmiementet
Mhn
Sn
Kfn

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-12

§ 151
Överenskommelse om flyktingmottagande 2016 samt uppförande av
bostäder för flyktingverksamhet
Ks/2015:226 133
Sammanfattning
Socialnämnden har 2015-04-21 § 99 behandlat förslag till imiktning för överenskommelse om flyktingmottagandet för 2016. Socialnämnden föreslår att
lönköpings kommun åtar sig att under 2016 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta föreslås vara minst 350 personer för 2016.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 99 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- lönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot l 00 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inkluderar de ensamkommande b am som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppfåra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
20 mnkr på fastighetema Backen 11:29 i Banlceryd och Rommen l, lönlcöpmg.
- Anslag om l mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2015 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnlcr finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnlcr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Anna Mårtensson (FP) anmälerjäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes
ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (FP).

Yrkanden
Hemic Andersson (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-12

Protokollsanteclrning
Ingvar Åkerberg (FP) låter till protokollet anteckna följande:
"Det är väsentligt att hänsyn tas till de villkor som anges i detaljplanen för
Rommen l (Dunkehallaravinen)."
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
- lönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inkluderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppföra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
20 mnkr på fastigheterna Backen 11:29 i Bankeryd och Rommen l, Jönköpmg.
- Anslag om l mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 20 15 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnkr finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
Reservation
Hemic Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande
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2015-05-12

§ 152

Sintrapport av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser
Ks/2015:157 700

Sammanfattning
Socialnämnden slutredovisar projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser. Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-30
§ 35 att ställa 2 745 tkr till socialnämndens förfogande för genomförande av
projektet, vilket syftade till förbättra möjligheterna till arbete för personer med
utländsk bakgrund som uppbar försötjningsstöd. Av socialnämndens slutredovisning framgår att redovisade kostnader för genomförande av projektet uppgår
till2 845 tia och att 2 400 tia finansierats med balanserade statsbidrag för flyktingmottagning. Återstoden av kostnaderna har finansierats inom ramen för
arbetsmarknadsavdelningens budget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-02-17 § 41 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-04-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-04-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Socialnämndens slutrapportering av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (Iill) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Socialnämndens slutrapportering av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser godkänns.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Socialnämndens slutrapportering av projekt för att förbättra arbetsmarknadsmöjligheterna genom förstärkta praktikinsatser godkänns.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur

<tUV \\~l

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Ks/2015:154 700

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-29 § 245 att socialnämnden under åren
2012-2015 fick disponera 7,1 mnkr till rehabiliteringsåtgärder och 2,4 mnkr till
metodutveckling inom myndighetsutövning. Kommunstyrelsen fattade samtidigt beslut om att uppföljning av projekten skulle genomföras och avrapporteras två gånger per år. stadskontoret redogör för innehållet i socialnämndens
uppföljning för andra halvåret 2014 och föreslår att den godkänns.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-02-17 § 40 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-04-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Socialnämndens uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Socialnämndens uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidrags beroendet godkänns.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Socialnämndens uppföljning av åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Sn

~-,·~1

Utdragsbestyrkande
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§ 154
Utvärdering av effekterna av överenskommelsen vad avser minskning av antalet sociala kontrakt
Ks/2014:487 709
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att i samverkan med bland annat tekniska nämnden utvärdera effekterna av den överenskommelse som slutits vad
avser åtgärder för att minska antalet sociala kontrakt. Utvärderingen ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 97 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun, godkänns.
- Uppdrag ges till samtliga patisföreträdare, som unde1iecknat överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med utgångspunkt i de behov av förtydliganden som partema identifierat.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun, godkänns.
- Uppdrag ges till samtliga patisföreträdare, som unde1iecknat överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med utgångspunkt i de behov av fö1iydliganden som patiema identifierat.

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Uppdrag till utbildningsnämnderna att utreda hur skolan inom
givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan
inom ett dygn under måndag-fredag
Ks/2014:482 624

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att utreda hur skolan inom givna ramar kan säkerställa att samtliga elever kan nå elevhälsan inom ett dygn under måndagfredag.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-04-13 §52 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-14 § 52 med tillhörande tj änsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Ärendet åtenemitteras till barn- och utbildningsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden för komplettering i enlighet med vad som
framgår av Andreas Sturessons (KO) kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet åte11·emitteras till barn- och utbildningsnämnden och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden för komplettering i enlighet med vad som
framgår av Andreas Sturessons (KD) kommunalrådsyttrande.

Beslutet expedieras till:
U an
Bun

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Motion om ställplats för husbilar
Ks/2013:489 514
Sammanfattning
Michael Wilhelmsson (S) föreslår i en motion 2013-11-24 att möjligheterna att
anordna en ställplats för husbilar någonstans i de centrala delmna av Jönköping
utreds.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28 § 283 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-24
stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-10 § 175 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 §50 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringsplatser och uppställningsplatser för husbilar i
de centrala delarna av vår stad.
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-04-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (S) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringsplatser och uppställningsplatser för husbilar i
de centrala delarna av vår stad.
- Motionen förklaras besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan
Ks/2014:288 310
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) föreslår i en motion att omdana Myntgatans miljö mellan
Klostergatan och Gröna gatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 13 7 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2014-06-16
stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-23 § 375 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-03-1 O § 51 med tillhörande tj änstesk:rivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunlctema i motionen, ta :fram ett förslag för förnyelse av gaturummet, utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan och att i samband med
nämndens arbete med förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett genomförande.
- Motionen bifalls.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunktema i motionen, ta fram ett förslag för förnyelse av gaturummet, utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan och att i samband med
nämndens arbete med förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett genomförande.
- Motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Yttrande över "Hälsans miljömål-åtgärdsprogram 2016-2020"
Ks/2015:131

420

Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram, Hälsans miljömål,
som gäller för de nationella miljömålen Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande
ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Åtgärdsprogrammet har
remitterats för yttrande till berörda aktörer, däribland Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen önskar att kommunen lämnar tydliga svar om vilka åtgärder som
avses genomföras vilket redovisas i bifogad sammanställning.
Beslutsunderlag
Hälsansmiljömål-Åtgärdsprogram 2016-2020, remissversion
Länsstyrelsens följebrev 2015-02-18
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-03-19 § 117 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-04-08 § 44 med tillhörande
handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-04-14 § 67 med tillhörande handlingar
Bam- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-14 §53 med tillhörande handlingar
stadskontorets tjänsteslaivelse 2015-04-29 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga överlämnas som
kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen, Stbn, Mhn, Tn, Bun,

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Val av ersättare till kommunstyrelsens utskott
Ks/2015:246 110
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2015-04-29 § 129 att bevilja Karin Widerberg (S)
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att fönärta val av ny ersättare till kommunstyrelsens ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott och välfärdsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ilan De Basso (S) fönärtar kommunstyrelsen val
enligt foljande:
Ledningsutskottet
- Britt-Marie Glaad (S), ersättare efter Karin Widerberg (S).
Personalutskottet
- Britt-Marie Glaad (S), ersättare efter Karin Widerberg (S).
Upphandlingsutskottet
- Britt-Marie Glaad (S), ersättare efter Karin Widerberg (S).
Välfärdsutskottet
- Britt-Marie Glaad (S), ersättare efter Karin Widerberg (S).
Beslutet expedieras till:
K Widerberg
B-M Glaad
Ledningsutskottet
Personalutskottet
Upphandlingsutskottet
Välfärdsutskottet
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Inbjudan till seminarium om höghastighetsbanor
Ks/2015:256 029
Sammanfattning
lönköpings kommun arrangerar ett seminarium om höghastighetsbanor. Seminariet riktar sig till kommunens förtroendevalda och äger rum på Elmia den 22
maj 2015 mellan klockan 09.00 och 12.00.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i seminariet.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-12

§ 160

Inbjudan till studieresa genom Östra Vätterbranterna
Ks/2015:247 027

Sammanfattning
I samverkan bjuder Landsbygdsnätverket, Lantbrukarnas riksförbund, lönköpings kommun och Föreningen biosfårområde Östra Vätterbranterna in till studieresa genom biosfårområdet Östra Vätterbranterna. Inbjudan riktar sig bl. a.
till förtroendevalda på lokal och regional nivå. Resan äger rum den 8 juni kl.
9. 00-14.3 O och är inte förenad med någon kostnad. Anmälan ska göras senast
den 25 maj.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i studieresan.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i studieresan.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Utdragsbestyrkande
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