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§ 328

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 12. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 329

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i Jönköpings läns PM 2015-11-03 om Länsstyrelsens bedömning
av behovet av fortsatt arbete rörande föroreningssituationen i Munksjön.
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande 2015-10-08 med överlämnade av Ekonomirapport – oktober 2015.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-10-05 § 77-81
2015-10-19 § 82-87
2015-05-18 § 13-17
2015-10-22 § 26-27
2015-10-07 § 69-78
2015-10-20 § 28-33

Upphandlingsutskottets protokoll
Personalutskottets protokoll
Välfärdsutskottets protokoll
Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2015-05-11 § 12-22
2015-09-16 § 23-32
2015-06-16 § 19-26
2015-09-15 § 27-35

Huskvarna

Margareta Sylvans (M) rapport med anledning av deltagande i Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 9-10 november 2015.
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Madelene Granander Lindh välkommen som tjänstgörande
jurist vid sammanträdena.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 330

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att:
bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2015-10-30 till och med 2015-11-02 med
anledning av att J-södra vinner serien.
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-12-20 till och med 2016-01-10 med anledning av Hallbybollen samt
landskamp 3-5 januari
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-04-18 till och med 2016-05-01 med anledning av Swedish workshop
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-04-25 till och med 2016-05-01 med anledning av Första maj-firande
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-05-02 till och med 2016-05-08 med anledning av EM i Mountainbike
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-05-16 till och med 2016-05-29 med anledning av VM i Muaythai
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-06-13 till och med 2016-07-03 med anledning av internationell matmarknad
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-07-04 till och med 2016-07-10 med anledning av Ironman
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-08-22 till och med 2016-09-04 med anledning av Barefoot EM.
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Utredningschefens beslut att bevilja Föreningen Kulturhuset och nätverket
Träffa nytt folk 9000 kr till projektet Jönköping träffas från anslaget för integration och delaktighet 2015.
Ledningsutskottets protokoll

Justerandes sign

2015-10-05 § 77-81
2015-10-19 § 82-87

Utdragsbestyrkande
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Upphandlingsutskottets protokoll

2015-05-18 § 13-17
2015-10-22 § 26-27
2015-10-07 § 69-78

Personalutskottets protokoll

Följande handling biläggs:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut att avge yttrande till Näringsdepartementet över promemorian ”Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden”
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Yttrande över betänkandet "Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet" (SOU 2015:56)
Ks/2015:411 100
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2015-12-30 yttra sig över
betänkandet ”Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet” (SOU 2015:56). Utredningen om mått på livskvalitet, som har tagit fram betänkandet, har haft i
uppdrag att kartlägga och analysera befintliga mått på livskvalitet samt att föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet i det svensk samhället. De föreslagna
måtten ska komplettera BNP och andra traditionella välfärdsmått för att ge
möjlighet att på ett bredare sätt belysa samhällets utveckling utifrån bland annat ekonomiska, sociala, miljömässiga och subjektiva perspektiv. Utredningen
föreslår att livskvalitet ska mätas som möjligheter för individen att påverka sin
livssituation. Detta föreslås ske genom datainsamling inom tio olika områden.
Stadskontoret ställer sig positivt till att det tas fram nya sätt att mäta samhällelig utveckling. Stadskontoret påtalar dock att det är viktigt att de mått som tas
fram har en så bred förankring som möjligt.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2015-09-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-29 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontorets förslag till kommunens yttrande godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över betänkandet ”Får vi det bättre? Om mått på Livskvalitet”
(SOU 2015:56) lämnas till Finansdepartementet enligt stadskontorets
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att följande mening läggs till i upprättat förslag till
kommunens yttrande:
”När det gäller den enskilda människans livskvalitet är måttet BNP per capita
mer relevant än bara måttet BNP.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ann-Marie Nilsson (C), Mona Forsberg (S) och 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:
 Yttrande över betänkandet ”Får vi det bättre? Om mått på Livskvalitet”
(SOU 2015:56) lämnas till Finansdepartementet enligt stadskontorets
upprättade förslag.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Yttrande över promemorian ”Interimistiska beslut vid överprövning
av upphandlingar”
Ks/2015:443 050
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Finansdepartementet inbjudits att senast
2015-12-01 lämna synpunkter på promemorian ”Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar”.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets promemoria 2015-10-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-29 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar” lämnas enligt stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar” lämnas enligt stadskontorets
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Kommunrevisionen bör höras inför kommunens yttrande över förslag om ändrad upphandlingslagstiftning.”
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar” lämnas enligt stadskontorets
upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Avveckling av "Samfond övriga fonder"
Ks/2015:415 046
Sammanfattning
Samfond övriga fonder 062 har ett ringa kapital om ca 96 tkr och saknar ändamål och bör därför avvecklas enligt 6 kap 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet
i sin helhet överförs till Social samfond 060. Samtliga fonder som ingår i Samfond övriga fonder saknar urkund med donators avsiktsförklaring och är inte
registrerade och ska inte registreras vid Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-12
Sammanställning med bilaga Samfond övriga fonder 062
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 11 fonder som ingår i Samfond övriga fonder 062 avvecklas genom att
kapitalet i sin helhet överförs till Social samfond 060.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 De elva (11) fonder som ingår i Samfond Övriga fonder 062 avvecklas
genom att kapitalet i sin helhet överförs till Social samfond 060.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 De elva (11) fonder som ingår i Samfond Övriga fonder 062 avvecklas
genom att kapitalet i sin helhet överförs till Social samfond 060.

Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 334

Ansökan om permutation för Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims
stiftelse vid Sanna sanatorium
Ks/2015:418 046
Sammanfattning
Donationen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims stiftelse vid Sanna sanatorium
bildades 1894 efter förordnande i gåvobrev den 3 februari 1894 med tillägg den
17 september 1912 av direktör h. Kellgren. Stiftelsen har en fastighet med 8
lägenheter vars avsiktsförklaring innebär fri bostad åt mindre bemedlade för all
tid. Stadskontoret föreslår att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för
att ersätta nuvarande avsiktsförklaring i gåvobrevets stycke 2 med ny lydelse
samt ansöka om tillstånd att få sälja fastigheten Jönköping Uggleviken 8 i Vättersnäs, Jönköping.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-12
Ansökan om permutation
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet gällande Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims stiftelse vid
Sanna sanatorium.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet gällande Prinsessan Ferdinanda zu Bentheims stiftelse vid
Sanna sanatorium.

Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 335

Ansökan om permutation för donationen Idas skola
Ks/2015:458 046
Sammanfattning
Donationen Idas skola bildades 1882 då O. Ljungqvist och hans hustru Klara
Ljungqvist i två gåvobrev skänkte en del av fastighet och 50 tkr till Jönköpings
stad att använda till uppförande av praktisk hushållsskola för flickor. Donationsfondens årliga avkastning skulle disponeras av skolans styrelse varvid
kostnaderna vid skolans verksamhet skulle begränsas så att minst 10 procent av
fondens årliga avkastning skulle läggas till kapitalet. Till följd av samhällsutvecklingen kan medlen idag inte användas ändamålsenligt. Stadskontoret föreslår att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för att få använda medlen
i sin helhet som stipendier till elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet
på Bäckadalsgymnasiet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03
Ansökan om permutation
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet gällande donationen Idas skola.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontoret ges i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet gällande donationen Idas skola.

Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 336

Förslag till revidering av riktlinjer för kommunövergripande medarbetarundersökning
Ks/2015:252 026
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-13 § 89 om riktlinjer för den kommunövergripande medarbetarundersökningen. Syftet med riktlinjerna är att få systematik och kontinuitet i arbetet med undersökningen, vilken har genomförts
årligen.
Stadskontoret har, tillsammans med representanter från alla förvaltningar, genomfört en utvärdering av medarbetarundersökningen. Utifrån förvaltningarnas
synpunkter föreslås ändringar i riktlinjerna för medarbetarundersökningen.
Bland annat föreslås att den kommunövergripande medarbetarundersökningen
genomförs vartannat år med start 2016 och att genomförandeperioden är oktober månad. Övriga år har förvaltningarna möjlighet att i egen regi genomföra
medarbetarundersökningen, antingen delar av den eller i sin helhet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-18
Riktlinjer för kommunövergripande medarbetarundersökning
Personalutskottets beslut 2015-04-15 § 34
Kommunsamverkan 2015-02-19 § 10, 2015-04-23 § 36
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Reviderade riktlinjer för kommunövergripande medarbetarundersökningar fastställs enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Reviderade riktlinjer för kommunövergripande medarbetarundersökningar fastställs enligt stadskontorets förslag.

Beslutet expedieras till:
Personalavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 337

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2015
Ks/2015:463 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. oktober 2015. Rapporten innehåller förutom en ekonomisk redogörelse
med prognos, redovisning av särskilda uppdrag samt uppföljning av sjukfrånvaro och återbesättningsprövning. Budgeterat resultat uppgick enligt fastställd
budget till ca 87 mnkr. Som en följd av beslut om dispositioner ur resultatfonder m.m. uppgår nu det budgeterade resultatet till 75 mnkr.
Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2015 daterad 2015-11-12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport t.o.m. oktober godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas
att vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport t.o.m. oktober godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 338

Förslag till verksamhetsplan 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2015:420 040
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2016 med budget för perioden 2016-2018. Förslaget har sänts
ut för samråd i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person och
medlemmarna i förbundet utgörs av kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö
och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-10-09 med
förslag till budget för 2016
Stadskontorets yttrande 2015-10-27
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-10-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2016 och budget för 20162018.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas av kommunstyrelsen
2015-12-02.
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§ 339

Förslag på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för
sociala ändamål
Ks/2015:377 133
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår en utökad byggnation av prefabricerade lägenheter
för sociala ändamål på fastigheten Samset 3:1, del B2. Total byggnadsyta föreslås öka med cirka 50 %, innebärande att byggnationen kommer att omfatta
totalt cirka 1 500 m2 BTA. Aktuell byggnad kommer att uppföras i två plan och
innehålla 27-28 lägenheter med varierande storlek. Förändringen medför ett
tillkommande behov av investeringsmedel för det aktuella projektet uppgående
till cirka 10 mnkr. Ny bedömd investeringsutgift uppgår till 30 mnkr. Tekniska
nämnden begär vidare att redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige att
redovisa förslag på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål ska senareläggas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 149
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-26 § 211
Tekniska nämnden 2015-11-10 § 232 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-11-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-11-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens förslag att genomföra utökad byggnation av lägenheter för flyktingmottagande på fastigheten Samset 3:1,del B2, godkänns.
 Utgift för byggnationen uppgående till totalt 30 mnkr under 2015-2017
inryms inom investeringsanslaget bostäder för sociala ändamål.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast i mars 2016 redovisa förslag
på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens förslag att genomföra utökad byggnation av lägenheter för flyktingmottagande på fastigheten Samset 3:1,del B2, godkänns.
 Utgift för byggnationen uppgående till totalt 30 mnkr under 2015-2017
inryms inom investeringsanslaget bostäder för sociala ändamål.
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 Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast i januari 2016 redovisa förslag på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala
ändamål.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Ann-Marie Nilsson (C), Mona Forsberg (S), Margareta Sylvan (MP), Andreas
Sturesson (KD), AnneMarie Grennhag (M) och Anna Mårtensson (L) yrkar
bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
 Tekniska nämndens förslag att genomföra utökad byggnation av lägenheter för flyktingmottagande på fastigheten Samset 3:1,del B2, godkänns.
 Utgift för byggnationen uppgående till totalt 30 mnkr under 2015-2017
inryms inom investeringsanslaget bostäder för sociala ändamål.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast i januari 2016 redovisa förslag på uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala
ändamål.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 340

Medborgarförslag om att bygga flyktingbostäder på Hovslätts ängar
Ks/2015:402 133
Sammanfattning
Elton Söderkvist föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska bygga hus
till flyktingar på Hovslätts Ängar.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 250 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-09-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
E Söderkvist
Diariet
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§ 341

Motion om att ompröva placering av sortergård
Ks/2015:138 450
Sammanfattning
I en motion föreslår Rolf Wennerhag (S), Gabriel Marko (S) och Krister Johansson (S) att det bör göras en omprövning av placeringen gällande den nya
sortergården vid Råslätt. De anser att frågan bör utredas på nytt i enlighet med
vad som anges i motionen för att ta fram alternativ till lämpligare placering
som tar bättre hänsyn till både närboende och miljön.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 § 32 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2015-02-26
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-06-04 § 66 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-11 § 250 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 144 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-11-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-11-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 342

Yttrande över Lantmäteriets rapport ”Förslag till normaltaxa för
kommunala gatuavgifter”
Ks/2015:355 009
Sammanfattning
Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till normaltaxa
för kommunala gatuavgifter. Näringsdepartementet har berett Jönköpings
kommun tillfälle att senast 2015-11-25 yttra sig över rapporten.
Beslutsunderlag
Lantmäteriets rapport ”Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter”
Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 227 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över Lantmäteriets rapport ”Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter” lämnas till Näringsdepartementet enligt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över Lantmäteriets rapport ”Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter” lämnas till Näringsdepartementet enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Tn
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§ 343

Miljömålsanslag 2016
Ks/2015:194 403
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som har beslutats uppgå till 3 100 tkr under 2016. Stadskontoret lämnar
förslag till hur miljömålsanslaget för 2016 ombudgeteras för genomförande av
åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2016 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
 Totalt 1155 tkr till miljökontoret enligt följande:
 200 tkr till förorenade områden vid pågående verksamheter.
 750 tkr till åtgärder i Barnarpasjön.
 90 tkr till åtgärder Lilla Nätaren.
 30 tkr till Earth hour
 85 tkr till Retoy-aktiviteter
 Totalt 735 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
 250 tkr till restaurering av dammar
 210 tkr till trädvårdsplaner
 35 tkr till utvärdering av elfordon
 140 tkr till uppströmsarbete – VA
 100 tkr till anslutning av VA - Ängbergsstigen
 Totalt 85 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:
 85 tkr till Länsgemensam tidning m.m.
 Totalt 210 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
 70 tkr till riktlinjer för kompensationsåtgärder
 140 tkr till analys av ekosystemtjänster
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Totalt 700 tkr till Räddningstjänsten enligt följande:
 700 tkr till utredning av ras- och skredområden



Totalt 170 tkr till Utbildningsförvaltningen enligt följande:
 170 tkr till kapitalkostnad för utställning på Upptech



Totalt 45 tkr till Socialtjänsten enligt följande:
 45 tkr till utbildning av miljöombud

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2016 (3 100 000 kr)
ombudgeteras och disponeras enligt följande:
 Totalt 1155 tkr till miljökontoret enligt följande:
 200 tkr till förorenade områden vid pågående verksamheter.
 750 tkr till åtgärder i Barnarpasjön.
 90 tkr till åtgärder Lilla Nätaren.
 30 tkr till Earth hour
 85 tkr till Retoy-aktiviteter
 Totalt 735 tkr till tekniska kontoret enligt följande:
 250 tkr till restaurering av dammar
 210 tkr till trädvårdsplaner
 35 tkr till utvärdering av elfordon
 140 tkr till uppströmsarbete – VA
 100 tkr till anslutning av VA - Ängbergsstigen
 Totalt 85 tkr till kommunstyrelsen enligt följande:
 85 tkr till Länsgemensam tidning m.m.
 Totalt 210 tkr till stadsbyggnadskontoret enligt följande:
 70 tkr till riktlinjer för kompensationsåtgärder
 140 tkr till analys av ekosystemtjänster


Totalt 700 tkr till Räddningstjänsten enligt följande:
 700 tkr till utredning av ras- och skredområden
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Totalt 170 tkr till Utbildningsförvaltningen enligt följande:
 170 tkr till kapitalkostnad för utställning på Upptech



Totalt 45 tkr till Socialtjänsten enligt följande:
 45 tkr till utbildning av miljöombud

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
Ekonomichefen
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§ 344

Medborgarförslag om boendeparkering på öster
Ks/2015:296 315
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Maria Karlsson att boendeparkering införs på
gatorna kring Östra torget och Kanalgatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 § 171 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-04
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-10 § 339 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-10-13 § 197 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-11-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-11-24
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (M) låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet ser positivt på prioritering av boendeparkering i parkeringshus.
Idag är köerna långa i centrala parkeringshus och gaturummet begränsat. Om vi
i ökad omfattning använder oss av gemensamma bilpooler kan trycket på parkeringar lätta och bidra till en hållbar trafikutveckling. Kommunens miljöbilspool bör marknadsföras i ökad omfattning och i takt med ökad efterfrågan och
efter intresseanmälningar bör lämpligt antal p-platser i aktuella parkeringshus
hyras. Vidare bör andelen boendeparkeringar i parkeringshusen ökas.”
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Karlsson
Stbn
Tn
Diariet
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