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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-12

§ 220

Meddelanden
Anmäls:
Mark- och miljödomstolens beslut 2015-06-12 att avslå överklagande av Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut att fastställa kommunfullmäktiges antagande
av detaljplan för del av Marie bo l: l för bebyggelse av förskola, Jönköpings
kommun.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2015-07-23 gällande tillsyn över överförmyndamämnden i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-06-05 att avslå överklagande över
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan får bostäder på del av Ängsberg
l :35 m.fl. i Kaxholmen i Jönköpings kommun.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2015-06-02 § 17-31.

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-05-25 § 43-47
2015-06-01 § 48-49

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-06-08 § 18-20

Välfärdsutskottets protokoll

2015-05-27 § 16-21

Tekniska utskottets protokoll

2015-06-03 § 20-24

Personalutskottets protokoll

2015-05-12 § 36-44
2015-06-03 § 45-51

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2015-03-18 § 12-23

Gränna-Visingsö

2015-05-27 § 20-28

Lekeryd

2015-05-18 § 15-23
2015-06-03 § 24-36

Månsarp-Taberg

2015-04-21 § 1-12
2015-06-08 § 1-13

N onahammar-Hovslätt

2015-05-05 § 1-10

Anmäls vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajomneras detsamma för partigmppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-12

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingama.

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Apotekare Hilmer Stjernströms fond.
T.f. stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för
stadskontoret
Ekonomichefens beslut om:
ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd inte själv får besluta
härom
disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Kanslichefens beslut att:
bevilja flaggning vid Rådhuset 2015-06-13 med anledning av prins Carl Philips
bröllop
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-06-29 till och med 2015-07-13 med anledning av konserter i samband
med marknadshelg
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida fi·ån och med
2015-07-14 till och med 2015-08-09 med anledning av Jönköpingsfesten.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja Brahe Basket 15 000 kr till integrationsprojekt Brahe Basket från anslaget för integration och delaktighet 2015.
Ledningsutskottets protokoll

2015-05-25 § 43-47
2015-06-01 § 48-49

Personalutskottets protokoll

2015-06-03 § 45-51

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-06-08 § 18-20

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Tilläggsavtal Visingsötrafiken
Ks/2015:315 500

Sammanfattning
Ett tilläggsavtal till Avtal mellan lönköpings kommun och Trafikverket Pärjerederiet avseende Fä1jetrafik på leden Gränna-Visingsö under perioden 20112031 har framtagits för att slutgiltigt reglera och tydliggöra parternas respektive andelar av överskjutande belopp vid investeringar i nya färjelägen, nya
få1jan Braheborg och få1jan Ebba Brahe.
Beslutsunderlag
stadskontoret tjänsteskrivelse 2015-06-29
Tillägg nr l till Avtal mellan lönköpings kommun och Trafikverket Färjerederiet avseende Färjetrafik på leden Gränna-Visingsö under perioden 2011-2031,
daterat 2011-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Tilläggsavtal med rubrik Tillägg nr l till Avtal mellan lönköpings kommun
och Trafikverket Fä1jerederiet avseende Färjetrafik på leden GrännaVisingsö under perioden 2011-2031, daterat 2011-05-27 godkänns och undertecknas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Tilläggsavtal med rubrik Tillägg nr l till Avtal mellan lönköpings kommun
och Trafikverket Färjerederiet avseende Fä1jetrafik på leden GrännaVisingsö under perioden 2011-2031, daterat 2011-05-27 godkänns och undertecknas.

Beslutet expedieras till:
Trafikverket Färjerederiet
Tk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 223

Offentlig medfinansiering Leader Västra Småland
Ks/20 15 :289

040

Sammanfattning
Delar av lönköpings kommun tillhör Leader Västra Småland som har blivit
godkänt för Lokalt ledd utveckling genom leade1metoden inom nya landsbygdsprogrammet lönköpings kommuns del av den årliga offentliga medfinansieringen omfattar 691 121 kronor mellan åren 2016-2023.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Leader Västra Småland 2015-05-25 med avsiktsförklaring
Strategi för programperioden 2014-2020 Leader Västra Småland 2015-01-28
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets fOrslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Medfinansiering till Leader Västra Småland godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- lönköpings kommun ställer sig bakom den lokala utvecklingsstrategin och
avser att medfinansiera Leader-området Västra Småland.
- Kostnaderna för medfinansieringen av Leader-området täcks inom ramen
för näringslivsavdelningens verksamhetsanslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Han De Basso (S) samt Margareta
Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
- lönköpings kommun ställer sig bakom den lokala utvecklingsstrategin och
avser att medfinansiera Leader-området Västra Småland.
- Kostnaderna för medfinansieringen av Leader-området täcks inom ramen
för näringslivsavdelningens verksamhetsanslag.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Staffan Eldöf (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
"Strategin innehåller bra ansatser, inte minst på områdena miljö och infrastruktur samt entreprenörskap. Däremot menas inom insatsområde tre att man vill
åstadkomma delaktighet hos invandrade genom anpassningar i den rådande
kulturen och integration genom mångkultur. satsningarna inom kultur fokuserar på främmande kulturer och syftar till att införa sådana inslag på den
svenska landsbygden. Vi anser att projekt som ska utveckla landsbygden inte
ska ges på villkor att man för in främmande kulturella inslag i de bygder som
ska få stöd. Det skulle vara ett intrång i människors integritet. Vi tror även att
'integration' lyckas bäst om man inkluderar invandrade i den svenska kulturen.
Vidare bör definitionen av 'icke-diskriminering' på sidan 29 ändras, så att den
stämmer överens med EU:s rättighetsstadga. Annars riskerar projektet att diskriminera medborgare."

Beslutet expedieras till:
Leader Västra Småland
Näringslivsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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lÖNKÖPINGs KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 224

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2014
Ks/2015:306

046

Sammanfattning
stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av lönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2014. Dessutom biläggs uppföljning per 2014-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form av
placering av 24,8 mnkr i fonder.
lönköpings kommun har under 2014 förvaltat 74 donationsstiftelser, varav sju
så kallade "samfonder". För de 13 stiftelser som är registrerade hos Länsstyrelsen har bokslut upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. För övriga har
gjorts en enklare ekonomisk sammanställning.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16 med bilaga avseende förvaltning av
donationsmedel
Sammandrag av lönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2014
Specifikation av donationsstiftelsemas kapital per 2014-12-31 samt utdelning
2014
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Sammandrag av lönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2014 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Sammandrag av lönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för år 2014 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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§ 225

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2014
Ks/2015:307

042

Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond årligen revideras och revisionsberättelsen har nu inkommit. Därmed överlämnas revisionsberättelsen till
kommunfullmäktige för prövning om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16
Revisionsberättelse 2015-05-20
Testamente 1937-08-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Ekonomirapport nr l år 2015 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2015:301

040

Sammanfattning
Styrelsen för lönköpings Rådhus AB har med protokoll2015-06-15 §51 överlämnat Ekonomirappmim l år 2015 för lönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för lönköpings Rådhus AB 2015-06-15 §51 med tillhörande rappmi
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Ekonomirapport m l år 2015 för lönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingama.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Ekonomirapport m l år 2015 för lönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingama.
Beslutet expedieras till:
lönköpings Rådhus AB
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§ 227

Finansrapport nr l år 2015 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2015:302

040

Sammanfattning
Styrelsen för lönköpings Rådhus AB har med protokoll 2015-06-15 § 52 överlämnat Finansrapport nr l år 2015 för lönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen för lönköpings Rådhus AB 2015-06-15 §52 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Finansrapport nr l år 2015 för lönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Finansrapport nr l år 2015 för lönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
lönköpings Rådhus AB
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§ 228

Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Ks/2015:209 770

Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige behandlade äldrenämndens redovisning
av uppdrag att följa upp huvudmannaskapsförändringen avseende hemsjukvård
2015-03-26 § 74 beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt
resursutnyttjande inom hemsjukvården.

Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-07-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med Region
Jönköpings län om hur användandet av ApoDos i närtid kan återgå till tidigare omfattning.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att uppmana tolkningsgruppen att snarast hantera de oklarheter som personal upplever finns kring vem som är att
betrakta som hemsjukvårdspatient, samt att - i händelse av att otydligheter
kvarstår - återrapportera detta till huvudmännen.

Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad
uppföljning av volym- och kostnadsutveckling samt resursutnyttjande inom
hemsjukvården godkänns.
Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta initiativ till en dialog med Region
lönköpings län om hur användandet av ApoDos i närtid kan återgå till tidigare omfattning.
Uppdrag ges till kommunstyrelsen att uppmana tolkningsgruppen att snarast hantera de oklarheter som personal upplever finns kring vem som är att
betrakta som hemsjukvårdspatient, samt att- i händelse av att otydligheter
kvarstår - återrapportera detta till huvudmännen.

Justemudes siguatur

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Åtgärder för att 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 åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade vid sin behandling av
ärendet i april 2015 att åtenemittera ärendet till socialnämnden för komplettering. Socialnämnden har 2015-06-16 § 143 beslutat överlämna analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god personalförsäljning inom individoch familjeomsorgen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 143 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-07-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Socialnämndens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god
personalförsäljning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
- Uppdrag ges till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp
beslutade och genomförda insatser.
- Socialnämnden ges i uppdrag att omedelbmi genomföra nödvändiga åtgärder för att klara de lagstadgade utredningstiderna.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Socialnämndens analys och förslag till åtgärder för att säkerställa en god
personalförsäljning inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
- Uppdrag ges till socialnämnden att i underlag till VIP 2017-2019 följa upp
beslutade och genomförda insatser.
- Socialnämnden ges i uppdrag att omedelbart genomföra nödvändiga åtgärder för att klara de lagstadgade utredningstiderna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-12

§ 230

Finansiering av utökad volym för utbildning i svenska för
invandrare
Ks/2015:310 041

Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller genom ordförandebeslut
2015-06-11 hos socialnämnden om 7 500 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingmottagande för att täcka kostnadsökningen av utökad volym för utbildning i svenska för invandrare (Sfi).
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-11 med utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens ordförandes beslut
Socialnämndens beslut 2015-07-21 § 172 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningens komplettering till tjänsteskrivelse 2015-07-27
statskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- För 2015 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med
7 500 tkr.
- Uppföljning av volym- och nettokostnadsökningen inom Sfi ska ske i samband med bokslutet då även en avstämning ska ske av ianspråktagna medel
för en eventuell återlämning till reserverade medel.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-07-30 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- För 2015 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med
7 500 tkr.
- Uppföljning av volym- och nettokostnadsökningen inom Sfi ska ske i samband med bokslutet då även en avstämning ska ske av ianspråktagna medel
för en eventuell återlämning till reserverade medel.

Beslutet expedieras till: Sn, U an
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Koll1D1lll1styrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-12

§ 231

Kemikalieplan för Jönköpings kommun 2016-2018
Ks/2015:127

426

Sammanfattning
Förslag till kemikalieplan för Jönköpings kommun har tagits fram av en arbetsgmpp under vintern 2014-2015. Förslaget har remitterats till samtliga
nämnder. Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelsen tillsammans med stadskontorets koll1D1entarer och förslag till ändringar med anledning av inkomna synpunkter. Föreslagna ändringar har förts in i förslag till
antagandehandling.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-17
stadskontorets samrådsredogörelse 2015-06-17
Kemikalieplan för Jönköpings koll1D1un 2016-2018 daterad 2015-06-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till koll1D1un:fullmäktige:
- Jönköpings koll1D1lll1 beslutar att reviderad Kemikalieplan för Jönköpings
kommun antas.
-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018.

Majoritetsrådets förslag
Koll1D1unalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-07-29 med förslag till
koll1D1unstyrelsens beslut:
Förslag till koll1D1un:fullmäktige:
- Kemikalieplan för Jönköpings koll1D1un antas.
-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018

-

Kemikalieplanen följs upp löpande av kemikalierådet och revideras i samband med behandlingen av Program för hållbar utveckling, senast 2018.

Oppositionsrådets forslag
Kommllllalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-08-03 vari sammanfattningsvis koll1D1unalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Yrkande
Ordföranden föreslår att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet redovisa hur barn- och utbildnings-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-12

nämnden avser att lösa stödet som ska ges till förskolor och skolor i miljöarbetet i allmänhet och kemikaliearbetet i synnerhet.
Kommunstyrelsens beslut
- Uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att inför kommunfullmäktiges
behandling av ärendet redovisa hur barn- och utbildningsnämnden avser att
lösa stödet som ska ges till förskolor och skolor i miljöarbetet i allmänhet
och kemikaliearbetet i synnerhet.
Kommunstyrelsens fOrslag till kommunfullmäktiges beslut
- Kemikalieplan för Jönköpings kommun antas.

-

Tillkommande kostnader för arbetet med kemikalieplanen beaktas i VIP
2016-2018

-

Kemikalieplanen följs upp löpande av kemikalierådet och revideras i samband med behandlingen av Program för hållbar utveckling, senast 2018.

Beslutet expedieras till:
Ubf
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lÖNKÖPINGs KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-12

§ 232

Antagande av detaljplan för del avDrättinge 1:9 m.fl. i Kaxholmen,
Jönköpings kommun
Ks/2015:316 214

Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-11 föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplan för bostäder och förskola på del av fastigheten Drättinge l :9
m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11 § 256 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen for del avDrättinge l :9 m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun daterad 2015-06-11 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för del avDrättinge l :9 m.fl. i Kaxholmen, lönköpings kommun daterad 2015-06-11 antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-08-12

§ 233

Försäljning (friköp) av tomträtten Utkiken 17, Buskvarnavägen 98 i
Jönköping
Ks/2015:313 253
Sammanfattning
Fastigheten Utkiken 17 är upplåten med tomträtt sedan 1957-07-01. Avgäldsregleringar får ske efter perioder om 20 år. Tomträttsinnehavaren BrfUtkiken
nr 15 i Jönköping har meddelat intresse av att få friköpa fastigheten. Tekniska
nämnden föreslår att fastigheten Utkiken 17 säljs till tomträttsinnehavaren Brf
Utkiken nr 15 för l 800 000 kr och att kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 123 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Upprättat köpeavtal varigenom kommunen försäljer fastigheten Utkiken 17
till tomträttsinnehavaren Brf Utkiken nr 15 för l 800 000 kr godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Upprättat köpeavtal varigenom kommunen försäljer fastigheten Utkiken 17
till tomträttsinnehavaren BrfUtkiken nr 15 för l 800 000 kr godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-12

§ 234

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartall
år 2015
Ks/2015:312 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för kvartal l år 2015 samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 114 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets f'Orslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Rapport över bostadsbyggandet för kvartall år 2015 i Jönköpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
- Rapport över bostadsbyggandet för kvmiall år 2015 i Jönköpings kommun
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunstyrelsen

§ 235

Uppdrag till tekniska nämnden att redovisa förslag på tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
Ks/2015:297

133

Sammanfattning
Kornmunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 149, i sambandmed beslut om
överenskommelse om flyktingmottagande 2016, att uppdra till tekniska nämnden att till kommunfullmäktige i augusti 2015 redovisa förslag på ytterligare en
tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 149
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-08-05 med tillhörande bilaga
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kornmunstyrelsen följande:
- Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
- Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-08-25.
Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kornmunfullmäktiges sammanträde 2015-08-26.

Beslutet expedieras till:
A2

Utdragsbestyrkande
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