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§1

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledning hälsas Samuel Nyström välkommen av
ordföranden. Samuel Nyström, som föreslagits till tjänsten som ny räddningschef, ger en presentation av sig själv.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-12-14 att avslå Södra Skogsägarna
ekonomisk förenings ansökan om bearbetningskoncession för brytning av
energitorv på Östre mosse i Jönköpings kommun.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd
2015-11-24 § 46-62.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-12-14 § 100-103

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp
Huskvarna
Skärstad-Ölmstad

2015-11-19 § 33-43
2015-10-20 § 36-44
2015-11-23 § 60-71

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om utdelning ur Bernard Hays Understödsfond.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2016-01-11 till och med 2016-01-17 med anledning av Dansnät Jönköping.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja utbildningsförvaltningen, barn- och elevhälsoenheten 18 000 kr till utbildningskostnader för att leda gruppaktiviteter
för nyanlända elever från anslaget för integration och delaktighet 2015.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll 2015-12-14 § 100-103.
Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Justering av gemensamt ägardirektiv samt särskilda ägardirektiv
för bolagen i Jönköpings Rådhus AB
Ks/2015:499 107
Sammanfattning
En genomgång av nu gällande gemensamt samt särskilda ägardirektiv har genomförts för samtliga bolag inom Jönköpings Rådhus AB, med undantag av
Grennaskolan där nytt ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige
2015-11-25.
Föreliggande förslag berör förutom förnyade målsättningar för bostadsbyggande och förnyade finansiella målsättningar även ändringar gällande insyn i
bolagen kring verksamhet som överlämnas till privata utövare. I övrigt inga
sakliga förändringar.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-22 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB-koncernen fastställs.
 Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen fastställs enligt bilagor.
 Gemensamt och särskilda ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings Rådhus AB och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping gällande Högskolefastigheter i Jönköping godkänns.
 Jönköpings Rådhus AB får i uppdrag att teckna aktieägaravtal med
Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med undantaget att särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB återremitteras för vidare beredning i syfte att tydliggöra bolagets uppdrag samt klargöra
vad som i ägardirektivet avses med begreppet principiella frågor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) instämmer i
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yrkande.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
ursprungliga förslag med undantaget att ägardirektivet för Södra Munksjön
Utvecklings AB återremitteras med följande motivering:
Stadskontoret ska upprätta ett förslag till ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB, som fastställer tillräcklig information och insyn för allmänhet
och politiker från alla partier, för att bolagsstrukturen ska kunna utvärderas och
vid behov ändras. Förslaget ska innehålla tydliga ekonomiska ramar.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande de båda återremissyrkandena gällande särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB och beslutar
därvid att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag i övrigt.
Kommunstyrelsens beslut
 Särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB återremitteras för vidare beredning i syfte att tydliggöra bolagets uppdrag samt
klargöra vad som i ägardirektivet avses med begreppet principiella frågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB-koncernen fastställs.
 Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen, med undantag av Södra
Munksjön Utvecklings AB, fastställs enligt bilagor.
 Gemensamt och särskilda ägardirektiv ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköpings Rådhus AB och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping gällande Högskolefastigheter i Jönköping godkänns.
 Jönköpings Rådhus AB får i uppdrag att teckna aktieägaravtal med
Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå eget återremissyrkande.

Beslutet expedieras till:
A1
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Reglemente för tekniska nämnden
Ks/2014:378 003
Sammanfattning
Tekniska nämnden har föreslagit ändringar i sitt reglemente.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 179 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslag till reglemente för tekniska nämnden i Jönköpings kommun antas att gälla från och med 2016-02-01.
 Reglemente för tekniska nämnden, antaget enligt kommunfullmäktige
2013-01-31 § 23, upphör att gälla från och med 2016-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Förslag till reglemente för tekniska nämnden i Jönköpings kommun antas att gälla från och med 2016-02-01.
 Reglemente för tekniska nämnden, antaget enligt kommunfullmäktige
2013-01-31 § 23, upphör att gälla från och med 2016-02-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Utredning av möjligheten att i högre grad använda så kallade bemanningspooler med tillsvidareanställd personal
Ks/2015:262 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2015-04-29 § 120 i samband med behandlingen av
en motion att ge socialnämnden, äldrenämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-10-20 § 218 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2015-10-22 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-17 § 167 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-12-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämndens, äldrenämndens och barn- och utbildningsnämndens
redovisningar godkänns.
 Berörda nämnder ges i uppdrag att fortsätta sitt utvecklingsarbete och
förbättra sättet att arbeta med bemanningspooler med tillsvidareanställd
personal i syfte att minska behovet av timanställningar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-01-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med det
tillägget att en förnyad avrapportering av nämndernas uppdrag ska lämnas till
kommunfullmäktige senast i januari 2017.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Yrkande
Under överläggningen föreslås justering i kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
tillägg gällande tidpunkten för avrapportering till juni 2017.
De beredande kommunalråden, med instämmande av Margareta Sylvan (MP)
och Staffan Eklöf (SD), yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) justerade tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Socialnämndens, äldrenämndens och barn- och utbildningsnämndens
redovisningar godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Berörda nämnder ges i uppdrag att fortsätta sitt utvecklingsarbete och
förbättra sättet att arbeta med bemanningspooler med tillsvidareanställd
personal i syfte att minska behovet av timanställningar. Avrapportering
av nämndernas uppdrag ska lämnas till kommunfullmäktige senast i
juni 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Uppdrag att ta fram ett kommunövergripande handlingsprogram
för våld i nära relationer
Ks/2015:358 700
Sammanfattning
Socialnämnden och äldrenämnden har för egen del beslutat att anta en handlingsplan för våld i nära relationer 2015-2018. Handlingsplanen gäller för socialnämndens och äldrenämndens verksamhetsområde. Nämnderna har också
beslutat föreslå kommunfullmäktige att socialtjänstens handlingsplan inom
verksamhetsområdet våld i nära relationer kompletteras genom framtagande av
ett kommungemensamt handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-08-18 § 182 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2015-08-19 § 108 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande
handlingsprogram för våld i nära relationer.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-12-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-01-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med tillägg innebärande att socialnämnden ges följande uppdrag:
 att kartlägga vilken information som nyanlända får om att hederskultur
inte är accepterad i Sverige.
 att utarbeta förslag till informationsinsatser som kan hämma hederskultur och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Härefter upptas Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande varvid ordföranden ställer
proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsens beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
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
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Carin Berggren (M)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat avslå Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande
handlingsprogram för våld i nära relationer.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Uppdrag att utvärdera beslutat ramlokalprogram i syfte att skapa
högre yteffektivitet vid nybyggnad av förskolelokaler
Ks/2015:371 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2015-08-18 § 146 beslutat föreslå att kommunstyrelsen
får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden utvärdera beslutat ramlokalprogram i syfte att skapa högre
yteffektivitet vid nybyggnad av förskolelokaler. Tekniska nämndens förslag
har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och stadskontoret för synpunkter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 146 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-11-17 § 160 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2015-12-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-12-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
att löpande utvärdera lokalprogrammet för platsbyggda förskolor och
att vid behov lämna förslag till förändringar av detsamma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-12-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
att löpande utvärdera lokalprogrammet för platsbyggda förskolor och
att vid behov lämna förslag till förändringar av detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Investeringsbehov avseende lokaler och bostäder för flyktingar
Ks/2015:541 049
Sammanfattning
Socialnämnden har begärt att tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att 50 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för investeringsbehov i samband med flyktingmottagande i kommunen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens ordförandebeslut 2015-12-23
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-22
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens beslut
 Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
 Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2016-01-27.
 Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-01-28.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Tomtpriser för bostäder
Ks/2015:534 206
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-12-08 att överlämna
förslag till tomtpriser för bostäder till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden beslut 2015-12-08 § 254 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar bilaga 2 som är uppdaterad i
enlighet med tekniska nämndens beslut. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
 För byggnation gäller tomtpriser enligt prislista år 2015 med tillägg
15 % samt zonindelningen enligt bilaga 2 fr. o .m. 2016-02-01.
 För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs
tomtpriser till (zonpriset +ev. lägestillägg) x 0,75 fr.o.m. 2016-02-01.
 Lägestillägg A fastställs till 1100 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C
enligt bilaga 2, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2016-02-01.
 Lägestillägg B fastställs till 750 kr/kvm BTA( o) för grupp 2B, 2C enligt bilaga 2, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m.
2016-02-01.
 Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägsta antagna
priser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag med följande tillägg och ändringar:
 Grupp 2C avser hus med tre men mindre än sju våningsplan.
 Grupp 2D tillkommer som en ny grupp och avser hus med sju eller fler
våningsplan.
 Tomtpriser för Grupp 2D fastställs till 10 % lägre än priserna inom
grupp 2C.
 Lägestillägg A fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C och
2D enligt bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2016-02-01.
 Lägestillägg B fastställs till 300 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C och
2D enligt bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m.
2016-02-01.
 Förslaget om att tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till
lägst antagna priser utgår och ersätts med följande text:
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”Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av
mark. Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige. Zonpriset
är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre för sådana
ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med två.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 För byggnation gäller tomtpriser enligt prislista år 2015 med tillägg
15 % samt zonindelningen enligt bilaga 2 fr. o .m. 2016-02-01.
 För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs
tomtpriser till (zonpriset +ev. lägestillägg) x 0,75 fr.o.m. 2016-02-01.
 Lägestillägg A fastställs till 1100 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C
enligt bilaga 2, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2016-02-01.
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 Lägestillägg B fastställs till 750 kr/kvm BTA( o) för grupp 2B, 2C enligt bilaga 2, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m.
2016-02-01.
 Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägsta antagna
priser.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
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§ 11

Medborgarförslag om att stryka industrimark vid Samset, Åsen och
Hulukvarn ur översiktsplanen
Ks/2015:333 200
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där Camilla Grander för fram att några
områden som föreslås för industri respektive bostäder bör strykas ur översiktsplanen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 198 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2015-06-30
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 452 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
C Grander
Stbn
Diariet
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§ 12

Medborgarförslag om policy för information till invånarna om översiktsplanen
Ks/2015:334 200
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Camilla Grander att kommunens policy för information om översiktsplanen ses över.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-26 § 198 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-06-30
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 451 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar följande:
 Vid ändringar av översiktsplanen ska de medborgare som berörs av
ändringen informeras medelst brev. Därmed anses medborgarförslaget
bifallet.
Kommunalrådet Carin Berggren (M) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
C Grander
Stbn
Diariet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-13

§ 13

Medborgarförslag om dragning av planerad järnväg
Ks/2015:405 532
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där Christina Lann ställer frågor avseende
framtida sträckningar av järnvägen och en framtida höghastighetsstations placering vid Södra Munksjön.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-21 § 250 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-09-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens beslut
 Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
C Lann
Samhällsbyggnadsstrategen
Diariet
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§ 14

Tillsättande av tjänsten som räddningschef
Ks/2015:529 023
Sammanfattning
Befattningen som räddningschef har ledigförklarats. Efter genomförande av
sedvanligt rekryteringsförfarande föreslås Samuel Nyström anställas.
Samverkan har genomförts 2015-12-17.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17
Samverkansprotokoll 2015-12-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsen beslutar anställa Samuel Nyström som räddningschef
på räddningstjänsten med tillträde enligt överenskommelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Samuel Nyström anställs som räddningschef med tillträde enligt överenskommelse.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens beslut
 Samuel Nyström anställs som räddningschef med tillträde enligt överenskommelse.

Beslutet expedieras till:
S Nyström
Rtj
Personalchefen
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§ 15

Förlängt förordnande av miljö- och hälsoskyddschef
Ks/2016:80 023
Sammanfattning
Förste miljö- och hälsoinspektör Gösta Emilssons förordnande som miljö- och
hälsoskyddschef föreslås förlängas under tiden ny förvaltningschef rekryteras.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
 Kommunstyrelsen beslutar att förordna Gösta Emilsson som miljö- och
hälsoskyddschef under tiden 2016-01-01 – 2016-03-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Gösta Emilsson förordnas som miljö- och hälsoskyddschef under tiden
2016-01-01 – 2016-03-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-01-13
Kommunstyrelsens beslut
 Gösta Emilsson förordnas som miljö- och hälsoskyddschef under tiden
2016-01-01 – 2016-03-31.

Beslutet expedieras till:
G Emilsson
Mhn
Personalchefen
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