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§ 345

Meddelanden
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll
Tekniska utskottets protokoll

2015-11-09 § 88-94
2015-10-07 § 37-40

Kommundelsrådens protokoll:
Norra Mo

2015-11-04 § 33-38

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 346

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll 2015-11-09 § 88-94.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 347

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande "En förvaltning som
håller ihop" (SOU 2015:66)
Ks/2015:388 005
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2015-12-15 yttra sig över
E-delegationens slutbetänkande ”En förvaltning som håller ihop” (SOU
2015:66).
Beslutsunderlag
E-delegationens slutbetänkande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03 med förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Yttrande över E-delegationens slutbetänkande ”En förvaltning som håller ihop” (SOU 2015:66) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över E-delegationens slutbetänkande ”En förvaltning som håller ihop” (SOU 2015:66) lämnas till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över E-delegationens slutbetänkande ”En förvaltning som håller ihop” (SOU 2015:66) lämnas till Näringsdepartementet enligt kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
IT-chefen
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§ 348

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2015
Ks/2015:471 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus ABs protokoll 2015-11-13 § 78
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2015
 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska
Bostads AB Vätterhem lämna 10 mnkr i koncernbidrag att fördelas
med 3 mnkr till Bottnaryd Bostads AB och 7 mnkr till Visingsöbostäder AB. Därutöver ska eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott.
 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital per 2014-12-31. Slutligt belopp
fastställs i samband med koncernbokslut 2015.
 Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten, dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital. Dessutom ska
Elmia AB lämna en extra utdelning om 30 mnkr.
 Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
 Från Rosenlunds Fastighets AB ska vid vinst, utgå koncernbidrag
med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom skall eventuell skattepliktig
vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bolaget i
form av aktieägartillskott.
 Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets
AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna utdelning.
Justerandes sign
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 Till Destination Jönköping AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan Riksinternat AB, samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de
intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag
till utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2015
 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbidraget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska
Bostads AB Vätterhem lämna 10 mnkr i koncernbidrag att fördelas
med 3 mnkr till Bottnaryd Bostads AB och 7 mnkr till Visingsöbostäder AB. Därutöver ska eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott.
 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital per 2014-12-31. Slutligt belopp
fastställs i samband med koncernbokslut 2015.
 Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten, dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital. Dessutom ska
Elmia AB lämna en extra utdelning om 30 mnkr.
 Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
 Från Rosenlunds Fastighets AB ska vid vinst, utgå koncernbidrag
med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom skall eventuell skattepliktig
vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bolaget i
form av aktieägartillskott.
 Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport Fastighets
AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB samt Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna utdelning.
 Till Destination Jönköping AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan Riksinternat AB, samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
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 Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de
intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag
till utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-02

§ 349

Jämställdhetsrapport 2014
Ks/2014:456 026
Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige 2011-12-01 fastställda jämställdhetsplanen
ska åtgärder och effekter av jämställdhetsarbetet årligen redovisas i en rapport.
Vid behandlingen 2015-06-17 av rapporten avseende år 2014 beslöt fullmäktige att återremittera ärendet för inhämtande av äldrenämndens konsekvensbeskrivning av förslaget rörande TES.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivele 2015-04-29
Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2014
Samverkansprotokoll 2015-04-23 § 37
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-17 § 177 om återremiss
Äldrenämndens beslut 2015-08-19 §112 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2014 godkänns.
 Äldrenämndens konsekvensbeskrivning av förslaget rörande TES samt
förslag till former för och inriktningen på det fortsatta arbetet godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-11-27 med förslag till
kommunstyrelsens förslag:
Förslag till kommunfullmäktige
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i dialog med de fackliga organisationerna utveckla nya styrprinciper där medarbetarnas kompetens
sätts i centrum enligt vad som framgår av undertecknads yttrande.
 Uppdrag ges till äldrenämnden att genomföra en översyn av förutsättningarna för hemtjänsten i enlighet med yrkandet från partierna (S),
(MP) och (V) vid äldrenämndens sammanträde 2015-08-19 § 112. En
redovisning av arbetet ska ske till kommunfullmäktige i samband med
jämställdhetsrapport 2015.
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att i dialog med de fackliga organisationerna
integrera målen för jämställdhets- och integrationsarbetet i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet enligt vad som framgår av undertecknads yttrande.
 Jämställdhetsrapport för 2014 godkänns.
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till Ann-Marie Nilssons (C) förslag med följande tillägg:
 Äldrenämnden ges i uppdrag att undersöka hur personalen och äldre
upplever nuvarande system. En likadan undersökning ska även göras
efter färdigt utvecklingsarbete.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag med viss ändring i andra strecksatsen, innebärande att densamma ges följande lydelse:
 Uppdrag ges till äldrenämnden att göra en översyn av förutsättningarna
för hemtjänsten i enlighet med reservationen från partierna (S), (MP)
och (V) vid äldrenämndens sammanträde 2015-09-19 § 112. En redovisning av arbetet ska ske till kommunfullmäktige i samband med jämställdhetsrapport 2015.
Margareta Sylvan (MP) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer först proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner
det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Ordföranden ställer härefter proposition om bifall till respektive avslag på Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst avslagit Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2014 godkänns.
 Äldrenämndens konsekvensbeskrivning av förslaget rörande TES samt
förslag till former för och inriktningen på det fortsatta arbetet godkänns.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.
Justerandes sign
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§ 350

Delprogram brandsäkerhet och Delprogram operativa insatser
Ks/2015:482 167
Sammanfattning
Kommunen ska för varje mandatperiod anta ett handlingsprogram för trygghet
och säkerhet. Till handlingsprogrammet finns delprogram för bland annat
brandförebyggande verksamhet och operativa insatser. Handlingsprogrammet
trygghet och säkerhet samt delprogram brandförebyggande verksamhet, operativa insatser samt delprogram krisberedskap ska av lagtekniska skäl antas av
kommunfullmäktige. Övriga delprogram antas av kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde2015-11-12 beslutat följande:
 Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Delprogram Brandsäkerhet och Delprogram
Operativa insatser.
Beslutsunderlag
Stadbyggnadsnämndens beslut 2015-11-12 § 399 med tillhörande tjänsteskrivelse
Delprogram brandsäkerhet
Delprogram operativa insatser
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Delprogram brandsäkerhet och Delprogram operativa insatser fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Delprogram brandsäkerhet och Delprogram operativa insatser fastställs.
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§ 351

Förtydligande av uppdrag och arbetsformer för kommundelsråden
Ks/2014:370 009
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde 2014-06-18 behandlade kommunfullmäktige parlamentariska kommitténs slutrapport vari bl.a. föreslogs att kommundelsråden skulle
avvecklas. Kommunfullmäktige beslöt att kommundelsråden ska vara kvar och
gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till förtydligande av rådens
uppdrag och arbetsformer.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02
Bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02
Bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse – redogörelse, inkomna synpunkter
Förslag till förändringar i kommundelsrådens reglemente
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kommundelsrådens reglemente revideras i enlighet med bilaga till
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
 Samtliga nämnder uppmanas att samverka med kommundelsråden i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för kommundelsrådens räkning
verkställa förslag om tillskapande av e-postadress, utbildning av presidium och sekreterare, tillskapande av information på kommunens
webbplats samt att utse en kontaktperson för administrativa frågor i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
 Arvode till sekreterare och 1:e vice ordförande utgår i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Stadskontorets förslag tillstyrks med följande justeringar i förslaget till
ändringar i ”Reglemente för kommundelsråden”:
- Reglementets 3 § som rör valbarhet bibehålls oförändrad och i 5 §
görs följande tillägg i sista strecksatsen: ”…eller i sitt ställe utse annan
ledamot”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Kommundelsrådens reglemente revideras i enlighet med bilaga till
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02 med följande justeringar:
- Reglementets 3 § som rör valbarhet bibehålls oförändrad och i 5 §
görs följande tillägg i sista strecksatsen: ”…eller i sitt ställe utse annan
ledamot”.
 Samtliga nämnder uppmanas att samverka med kommundelsråden i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för kommundelsrådens räkning
verkställa förslag om tillskapande av e-postadress, utbildning av presidium och sekreterare, tillskapande av information på kommunens
webbplats samt att utse en kontaktperson för administrativa frågor i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.
 Arvode till sekreterare och 1:e vice ordförande utgår i enlighet med bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 352

Medfinansiering av landsbygdsutvecklingsprojektet SommenbygdVätterstrand
Ks/2015:452 140
Sammanfattning
Delar av Jönköpings kommun tillhör området Sommenbygd-Vätterstrand där
landsbygds-utvecklingsprojekt kommer att stödjas enligt leadermetoden, dock
utan tillförsel av ytterligare EU-medel. Jönköpings kommuns del av den årliga
offentliga medfinansieringen omfattar 597 294 kronor mellan åren 2015-2020.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordföranden för Leader Sommenbygd 2015-05-12
Strategi för programperioden 2014-2020 Sommenbygd-Vätterstrand
2015-01-28
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Jönköpings kommun medfinansierar landsbygdsutvecklingsprojektet
Sommenbygd-Vätterstrand med 597 tkr per år under perioden 20152020.
 Kommunens medfinansiering år 2015 och 2016 finansieras inom kommunstyrelsens anslag för landsbygdsutveckling.
 Kommunens medfinansiering år 2017-2020 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Satsningar på landsbygden är viktiga. Det allra viktigaste är att samhällsservice, digital och annan infrastruktur samt företagande fungerar. Vi stöder projektet men hade önskat att skrivningarna och målsättningarna om att attrahera
vissa grupper hade varit kopplat till ett behov och en tydlig kausalitet. Risken
är annars stor för att man bidrar till diskriminering.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun medfinansierar landsbygdsutvecklingsprojektet
Sommenbygd-Vätterstrand med 597 tkr per år under perioden 20152020.
 Kommunens medfinansiering år 2015 och 2016 finansieras inom kommunstyrelsens anslag för landsbygdsutveckling.
 Kommunens medfinansiering år 2017-2020 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP.

Beslutet expedieras till:
Leader Sommenbygd-Vätterstrand
Landsbygdsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-02

§ 353

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Ks/2015:455 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2015-11-13 beslöt
kommunfullmäktiges presidium, med hänvisning till skrivelse 2015-11-03 från
kommunfullmäktiges ordförande, att till kommunstyrelsen överlämna ärendet
med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med information
om tid och plats, valda delar ur ärendeförteckningen samt med hänvisning till kommunens hemsida för fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten och Jönköping Nu.
 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig
ärendeförteckning ska ske på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2015-11-13 § 176
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande 2015-11-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med information
om tid och plats, valda delar ur ärendeförteckningen samt med hänvisning till kommunens hemsida för fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten och Jönköping Nu.
 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig
ärendeförteckning ska ske på kommunens hemsida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Förordnande av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ks/2015:435 101
Sammanfattning
Enligt personuppgiftslagen (PUL) kan en nämnd utse ett personuppgiftsombud.
Då behöver inte nämnden anmäla behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Med anledning av att arbetsuppgifter inom stadskontoret behöver
omfördelas, så behöver kommunstyrelsen besluta om att utse ett nytt personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Administratör Ulla Freijd utses som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Administratör Ulla Freijd utses som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Datainspektionen
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Motion om att avskaffa TES inom hemtjänsten
Ks/2015:136 730
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2015-02-23 att hemtjänsten står inför stora
utmaningar och att kommunen bär ansvaret för att ha en personalpolitik som
ger anställda goda anställningsvillkor, möjlighet att ta ansvar och utvecklas.
Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
 Att TES avskaffas inom hemtjänsten i Jönköpings kommun.
 Att berörda fackliga organisationer involveras i arbetet med att utveckla
ett nytt system baserat på tillit och personalens självständighet.
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 30 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion 2015-02-23
Äldrenämndens beslut 2015-06-17 § 93 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-11-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras besvarad enligt vad som anges i kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Undertecknads förslag i föreliggande ärende är baserat på att kommunstyrelsen tillstyrkte socialdemokraternas förslag i ärendet Jämställdhetsrapport. Alliansen och SD valde dock en annan väg i nämnda ärendet vilket är beklagligt då
vi socialdemokrater anser att Jönköpings kommun är i stort behov av en personalpolitik som bygger på medarbetarnas professionalitet istället för på detaljstyrning och kontroll.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Margareta Sylvan (MP) och Thordis Samuelsson (V) instämmer i kommunalrådet Mona Forsbergs (S) protokollsanteckning.
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Kritiken av TES handlar om att arbetsmiljön är dålig för vissa inom hemtjänstens personal. Eftersom utredningsarbete har initierats av äldrenämnden, tycker
vi att det är tillräckligt. Dock vill vi följa upp med undersökningar före och
efter förändringar av arbetssättet av hur personal och äldre upplever sin situation.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 356

Motion om rätt till läxläsning i skolan
Ks/2015:232 600
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Britt-Marie Glaad (S) anför i motion inkommen
2015-04-28 att alla elever på kommunens grundskolor ska ha rätt till gratis
läxläsning på skolan under ledning av pedagog eller annan lämplig vuxennärvaro. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige
besluta följande:
 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att
säkerställa att alla elever på våra kommunala skolor får rätt till läxläsning på sin skola.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 111 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-04-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-18 § 102 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-11-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Justerandes sign
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen avslås.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 357

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
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
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.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2016 och budget för 20162018.
 Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens uppmanas att
göra en förnyad prövning av bidraget till projektet IT-spåret.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2016 och budget för 20162018.
 Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens uppmanas att
göra en förnyad prövning av bidraget till projektet IT-spåret.
Beslutet expedieras till: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Justerandes sign
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§ 358

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera arbetet
med inkludering
Ks/2014:313 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 89 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera arbetet med inkludering för att säkerställa att
den sker på ett likvärdigt sätt och att inkluderingen alltid sker utifrån elevernas
bästa.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-09 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-11-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.

Justerandes sign
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§ 359

Ombyggnad av lokaler för etablering av Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Bäckadalsgymnasiets hus 2
Ks/2014:280 292
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att en ombyggnation genomförs av hus 2 på Bäckadalsgymnasiet. Ombyggnationen syftar till att skapa
ersättningslokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet, som för närvarande ryms i lokaler på Idas skola. Utbildningsförvaltningen har utarbetat ett
lokalprogram för ombyggnationen och tekniska kontoret har tagit fram volymskisser samt upprättat produktions- och hyreskalkyler baserade på lokalprogrammet. Investeringsutgiften bedöms uppgå till 36 mnkr.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-06-09 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-09-14 § 100 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande en ombyggnation av hus 2 på Bäckadalsgymnasiet till en utgift om 36 mnkr godkänns.
 Investeringsanslag ställs till tekniska nämndens förfogande med 4 mnkr
2015, 10 mnkr 2016 och 22 mnkr 2017 för genomförande av ombyggnationen.
 Utökat anslag 2017 med 1 mnkr, jämfört med investeringsbudget, inarbetas i VIP 2017-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-11-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande en ombyggnation av hus 2 på Bäckadalsgymnasiet till en utgift om 36 mnkr godkänns.
Justerandes sign
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 Investeringsanslag ställs till tekniska nämndens förfogande med 4 mnkr
2015, 10 mnkr 2016 och 22 mnkr 2017 för genomförande av ombyggnationen.
 Utökat anslag 2017 med 1 mnkr, jämfört med investeringsbudget, inarbetas i VIP 2017-2019.

Justerandes sign
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§ 360

Motion om att sätta upp musikskyltar i syfte att åskådliggöra kommunens rika musikhistoria
Ks/2015:135 800
Sammanfattning
I en motion lämnar Jerry Hansson (V) förslag på hur kommunens rika musikhistoria kan åskådliggöras.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26 § 29 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2015-02-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-19 § 83 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes sign
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§ 361

Motion "Den växande trädgårdsstaden Huskvarna"
Ks/2015:233 200
Sammanfattning
I en motion lämnar Britt-Marie Glaad (S) och Elin Rydberg (S) förslag på hur
”Den växande trädgårdsstaden Huskvarna” kan utvecklas.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 110 att remittera motionen till
kommunstyrelsens som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommundelsrådet
Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2015-04-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-18 § 100 med tillhörande
handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 145 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-10 § 341 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-11-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-11-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att inkludera området från Hakarpskrysset mot Huskvarnaån som ett strategiskt område för bostäder och
service i Översiktsplanen.
 Uppdrag ges till tekniska nämnden att se över förutsättningarna för att
Bostads AB Vätterhem ska ges möjlighet att köpa kommunal mark i
syfte att etablera fler bostäder i Huskvarna.
 Uppdrag ges till stadsbyggnadsnämnden att föra dialog med Länstrafiken gällande möjligheten att utöka busstrafiken till och från Fagerslätt.
 I övrigt förklaras motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkanden
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Carin Berggren (M) yrkar bifall
till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-12-02

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunrådet Mona Forsbergs (S) förslag med undantag av den första strecksatsen, innebärande följande förslag till
beslut:
 Uppdrag ges till tekniska nämnden att se över förutsättningarna för att
Bostads AB Vätterhem ska ges möjlighet att köpa kommunal mark i
syfte att etablera fler bostäder i Huskvarna.
 Uppdrag ges till stadsbyggnadsnämnden att föra dialog med Länstrafiken gällande möjligheten att utöka busstrafiken till och från Fagerslätt.
 I övrigt förklaras motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut föreligger: kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag, kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
förslag samt Margareta Sylvans (MP) yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att anta kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag som motförslag till kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)

x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
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Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
6
1
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 ledamot
som har avstått från att rösta bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) förslag.

Justerandes sign
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§ 362

Yttrande över departementspromemorian "Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen" (Ds 2015:46)
Ks/2015:421 809
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian ”Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen” (Ds 2015:46). Vidare
föreslås att krav införs på att särskild måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter och att sådan marknadsföring inte särskilt
riktar sig till barn och ungdomar under 18 år. Promemorian innehåller även ett
förslag om en åldersgräns om 18 år för att delta i tillståndsgivet lotteri.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2015-09-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-11-19 § 185 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 departementspromemorian "Tydligare tillståndsgivning i
lotterilagen" (Ds 2015:46) lämnas till Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över departementspromemorian "Tydligare tillståndsgivning i
lotterilagen" (Ds 2015:46) lämnas till Finansdepartementet enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Kfn

Justerandes sign
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§ 363

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34)
Ks/2015:416 200
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har berett Jönköpings kommun möjlighet att
senast 2015-12-07 lämna synpunkter på Boverkets rapport ”Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse” (rapport 2015:34). Ärendet har remitterats till tekniska nämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Boverkets rapport ”Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse”
Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 228 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 228 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till Miljö- och energidepartementet som Jönköpings kommuns yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 228 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas till Miljö- och energidepartementet som Jönköpings kommuns yttrande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Tn

Justerandes sign
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§ 364

Yttrande över begäran om fartbegränsning i Munksjön
Ks/2015:375 431
Sammanfattning
Jönköpings roddsällskap har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om fartbegränsning i Munksjön. Föreningen anger att vattenskoterkörning i höga hastigheter på sjön försvårar för föreningen, innebär påtaglig fara för roddare, kanotister och personer i kajak samt orsakar skador på bryggor, bojar, båtar osv.
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Jönköpings läns remiss 2015-09-07
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-11-11 § 120 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-11-12 § 408 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-11-19 § 179 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 begäran om fartbegränsning i Munksjön lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Yttrande över begäran om fartbegränsning i Munksjön lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M)
upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kfn
Mhn
Stbn

Justerandes sign
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§ 365

Program för hållbar utveckling – miljö, 2016-2025
Ks/2015:195 420
Sammanfattning
”Program för hållbar utveckling – miljö" uppdateras årligen efter att ha remitterats till nämnderna, de kommunala bolagen och partierna under april- juni.
Men hänsyn till inkomna synpunkter omarbetas programmet inför beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2016-2025, antagandehandling 2015-10-14
Samrådsredogörelse 2015-10-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2016-2025 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-11-18 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-11-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
 Stycke 4.4.2 Transporter kompletteras med texten ”Kommunstyrelsen
får i uppdrag att upprätta regler för miljözoner för tunga fordon i centrala Jönköping och Huskvarna”.
 Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: ”Kommunstyrelsen får i uppgift att inventera hur mycket engångsmaterial som beställs i kommunen samt därutöver att föreslå vilka engångsmaterial som
ska bli föremål för ambitionssättningen att inköpen ska minska med
10 % årligen”.
 Stycke 5.4.2 Konsumtion mål 13a ändras till följande text: ”I kommunala kök ska minst 50 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska
varor senast 2018”.
 Stycke 5.4.2 Konsumtion kompletteras med följande text: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram reviderad riktlinjer för upphandling
av produkter och tjänster så att de även innefattar höga krav avseende
djurskydd samt höga ekologiska och sociala krav”.
Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inför nästa årliga uppdatering
av programmet utreda förutsättningar och möjligheter för miljözoner
för tunga fordon samt belysa regelverket såväl nationellt som lokalt.
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer i kommunalrådet Carin Berggrens (M) yrkade tillägg och återtar därmed den första strecksatsen i sitt förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2016-2025 antas.

Justerandes sign
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 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inför nästa årliga uppdatering
av programmet utreda förutsättningar och möjligheter för miljözoner
för tunga fordon samt belysa regelverket såväl nationellt som lokalt.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade förslag.

Justerandes sign
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§ 366

Försäljning av del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, JärstorpsBerg 2:2, Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27, Hulukvarn 1:1 och hela fastigheten Hedenstorp 1:4 samt
förvärv av del av fastigheten Hedenstorp 1:5
Ks/2015:413 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att mark vid Axamo omfattande cirka 164 ha ska
säljas. Försäljningen av mark är föranledd av att det helägda kommunala bolaget Södra Munksjön AB (SMUAB) ska kunna förvärva mark och påbörja omvandling av området Skeppsbron i enlighet med ramprogrammet för södra
Munksjön. Säljarna av mark vid södra Munksjön har ställt som villkor för försäljning av mark till SMUAB att de ska ges möjlighet att förvärva den mark
som nu är aktuell för försäljning i Axamoområdet. Marken har värderats av en
oberoende fastighetsvärderare. Marken utgörs främst av skogsmark och till
mindre del av jordbruksmark, impediment och övrig mark.
Marken som ska säljas i Axamoområdet används i hög utsträckning för motions- och rekreationsändamål. I syfte att skydda rekreationsvärden m.m. har det
upprättats ett antal förslag till servitutsavtal, naturvårdsavtal, arrendeavtal. De
olika avtalen avser att garantera allmänhetens tillgång till området inklusive
stigar för motion samt ridvägar. Naturvårdsavtalet reglerar skogsbruket i området runt Axamo motionsområde.
Detta ärende innehåller också ett kommunalt förvärv av mark i närheten av befintligt verksamhetsområde på Hedenstorp. Förvärvet omfattar 3,4 ha. Marken
som förvärvas av kommunen ska på sikt exploateras och integreras i det befintliga verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 238 med tillhörande tjänsteskrivelse
och avtalsförslag
Stadskontorets yttrande 2015-11-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-11-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun försäljer del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, Järstorps-Berg 2:2, Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27,
Hulukvarn 1:1 samt hela fastigheten Hedenstorp 1:4 i Jönköpings
kommun till Eva och Tommy Hegestrand för en köpeskilling om 15,1
mnkr godkänns.

Justerandes sign
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 Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun förvärvar del av fastigheten Hedenstorp 1:5 i Jönköpings kommun från
Hulukvarn AB för en köpeskilling om 100 tkr godkänns.
 Förvärv av del av Hedenstorp 1:5 finansieras inom tekniska nämndens
anslag för fastighetsförvärv.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska nämnden
för förnyad förhandling med köparen om försäljning av bättre lämpade områden för skogsbruk, exempelvis del av fastigheten Månsarp 1:186 eller fastigheterna Månsarps-Boeryd 1:3 och 1:4.
Anna Mårtensson (L) instämmer i Margareta Sylvans (MP) återremissyrkande.
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.
Kommunalråden Carin Berggren (M), Mona Forsberg (S) och Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Protokollsanteckningar
Margareta Sylvan för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet säger nej till en försäljning av Axamo-området. En fastighetsägare vid södra Munksjön har ställt som villkor för försäljningen av mark till
SMUAB att han ska ges möjlighet att förvärva aktuella markområden i Axamo
och Hedentorp. Fastighetsägaren önskar bedriva skogsbruk och jakt. Dessa
områden har ett mycket stort värde för rekreation och friluftsliv. I vissa delar
finns restriktioner på trädhöjd beroende på inflygning till flygplatsen. Dessutom får, enligt uppgift, skog inom delar av områdena inte fällas på femtio år.
Sammanlagt gör det områdena mindre lämpliga för rationellt skogsbruk.
Områdena har däremot många strategiska kvaliteter. Friluftsliv och rekreation
har nämnts men det finns även ett behov av mark för stadens framtida expansion. En höghastighetsbana kan dessutom innebära att Jönköping inte längre
behöver en flygplats. Då blir möjligheterna för detta område än större. Vid värderingen av markområdena har dessa strategiska värden inte beaktats. En värdering utifrån strategiska synpunkter kan alltså bli mångdubbelt högra. Risken
är stor att kommunen i en framtid måste köpa tillbaka den mark man nu vill
sälja. Priset kommer då att vara avsevärt mycket högre. Ett slöseri med kommunens medel.
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Om köparen vill bedriva skogsbruk finns bättre marker i kommunens ägo. Det
är bekräftat av kommunens skogsförvaltning. Som exempel finns del av fastigheten Månsarp 1:186 eller fastigheterna Månsarps-Boeryd 1:3 eller 1:4.
Anmärkning: När en järnvägsplan vinner laga kraft får Trafikverket rätt att
genomföra det som beslutats i planen. Där framgår hur mycket mark som behöver användas. Man måste bygga järnvägen på det sätt som visas i planen. En
fastställd plan ger Trafikverket rätt att förvärva den mark som behövs. Vid inlösen av en fastighet ska ersättningen motsvara fastighetens marknadsvärde
plus 25 procent. För byggande av väg gäller väglagen och för byggande av
järnväg gäller lagen om byggande av järnväg. Båda lagarna hänvisar till ersättningsreglerna i 4 kapitlet expropriationslagen.”
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna yrkar att ”bytesaffären” med Tommy Hegestrand avslås
då de för försäljning föreslagna markområdena vid Axamo bör behållas i
kommunens ägo. Om inlösen av de två tomterna vid Södra Munksjön ej kan
uppnås på frivillig väg bör ett exproprieringsärende öppnas angående dessa
tomter. Om denna ”bytesaffär” genomförs riskerar vi att det skapas ett slags
prejudikat som gör att detta upplägg kan åberopas vid framtida markinlösen.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet.
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremissyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes sign

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)

x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
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Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
12
3
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Härefter upptas sakfrågan till avgörande.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive Staffan Eklöf (SD) avslagsyrkande och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöf (SD) avslagsyrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
Avstår
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Magnus Rydh (S)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
12
2
1
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 ledamot
som har avstått från att rösta bifallit kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun försäljer del av fastigheterna Järstorps-Berg 2:1, Järstorps-Berg 2:2, Norrahammars-Ulvstorp 1:7, Klämmestorp 1:5, Klämmestorp 1:27,
Hulukvarn 1:1 samt hela fastigheten Hedenstorp 1:4 i Jönköpings
kommun till Eva och Tommy Hegestrand för en köpeskilling om 15,1
mnkr godkänns.
Justerandes sign
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 Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun förvärvar del av fastigheten Hedenstorp 1:5 i Jönköpings kommun från
Hulukvarn AB för en köpeskilling om 100 tkr godkänns.
 Förvärv av del av Hedenstorp 1:5 finansieras inom tekniska nämndens
anslag för fastighetsförvärv.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) och Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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§ 367

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun
kvartal 1-3 år 2015
Ks/2015:480 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende kvartal 1-3 år 2015 samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 234 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-3 år 2015 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-3 år 2015 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign
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§ 368

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplanen Dalviks- och Dunkehallaområdena m.fl., Dalvik, Jönköpings
kommun
Ks/2015:479 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan, för
del av stadsplanen Dalviks- och Dunkehallaområdena m.fl., Dalvik, Jönköpings kommun. Detta för att kunna skapa lämpliga fastigheter i samband med
avstyckning för ett nytt flerbostadshus.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2015-11-16 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del
av stadsplanen Dalviks- och Dunkehallaområdena m.fl., Dalvik, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-12-02
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del
av stadsplanen Dalviks- och Dunkehallaområdena m.fl., Dalvik, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes sign
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