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Staffan Eklöf (SD)
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David Jersenius (MP) ers I De Basso § 246, ers M Rydh (S) § 247
Carin Berggren (M)
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§ 242

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar finanschef
EvaNilenfjord om finansavdelningens verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för pmiigruppsöverläggningar med fmisatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-09-09

§ 243

Meddelanden
Anmäls:
Socialnämndens beslut 2015-08-18 § 184 gällande överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbam under 2015.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15 :23 "Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018".

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-08-1 o § 54-62
2015-08-24 § 63-68
2015-08-13 § 21

Kommundelsrådens protokoll:
Huskva:tna
Skärstad -Ölmstad

2015-04-21 § 10-18
2015-06-24 § 27-36

Ledningsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingama.

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om disposition av friköpsmedel gällande finansiering av parkeringshus i kvmieret Atollen.
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Kanslichefens beslut att:
bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2015-07-24/25 med anledning av Vättern
Challenge
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-11-09 till och med 2015-11-29 med anledning av julskyltning.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
2015-08-10 § 54-62
2015-08-24 § 63-68
2015-08-13 § 21

Ledningsutskottets protokoll
Upphandlingsutskottets protokoll

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

· Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Motion "Ordning och reda i kommunens upphandlingar"
Ks/2014:196 050

Sammanfattning
I motion inkommen 2014-03-27 föreslår Elin Rydberg (S) ochIlanDe Basso
(S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, att Jönköpings kommun tar fram riktlinjer för upphandling med
utgångspunkt från nya ED-direktiv med vidgade möjligheter att ta miljö- och
sociala hänsyn.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 § 53 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-03-27
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteslaivelse 2015-07-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen föreslås vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-08-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrlmnden
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
beredning.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C), Alf Gustafsson (S), Staffan Eklöf
(SD) och Margareta Sylvan (MP) instämmer i återremissyrkandet

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till de beredande kommunalråden inom ansvarsområde l för vidare beredning.
Beslutet expedieras till:

Al
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2015-09-09

§ 246

Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län
Ks/2015:227 042

Sammanfattning
Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014 för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats. Verksamheten bedrivs från och med l januari 2015 i
den nya organisationen Region Jönköpings län. Styrelsen för Regionförbundet
Jönköpings län finns ej kvar. Årsredovisningen för 2014 godkänns av regionfullmäktige. Enligt förbundsordningen för Regionförbundet är det länets kommuner och regionen som fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelsen får Regionfårbundet
Jönköpings län samt Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
Beslutsunderlag
Regionförbundets årsredovisning 2014 med tillhörande revisionsberättelse
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-07-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
- Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfi'ihet för år 2014.
- Balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överförs till Region Jönköpings län.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) ochIlanDe Basso (S) samt Magnus
Rydh (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Göran Bäckstrand (C) för kommunalrådet AnnMarie Nilsson (C), David Jersenius (MP) för kommunalrådetIlanDe Basso (S)
och Thordis Samuelsson (V) för Magnus Rydh (S).
Kommunstyrelsens första vice ordförande Carin Berggren (M) leder sammanträdet under detta ärende.

Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
Justeratides sign

/ l /J
l
j~./
_/Il /nov

r.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-09

Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överförs till Region Jönköpings län.

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2015:228 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014. Kommunalförbundet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
stadskontoret redogör i detta yttrande för ärendet och föreslår att förbundsdirektionens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2014 samt
revisionsberättelse
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-07'-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
- Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
AnneMarie Grennhag (M) och Magnus Rydh (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Christoffer Gullberg (M) för AnneMarie
Grennhag (M) och David Jersenius (MP) för Magnus Rydh (S).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
- Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2014
Ks/2015:245 042

Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse får år 2014. stiftelsens revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledarnöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. stadskontoret har gjort en genomgång av
handlingama och föreslår att verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns samt
att styrelsen får Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2015-04-29
Styrelsen för Grenna Hembygdsförenings protokoll 2015-04-07 § 46
stadskontorets yttrande 2015-08-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-08-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2014
godkänns.
- Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut får 2014
godkänns.
- Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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§ 249

Uppdrag till stadskontoret att under genomförandet av de förändrade lönehanteringsprocesserna årligen rapportera det samlade effektutfallet till kommunstyrelsen
Ks/2008:531 029

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-10-15 § 368 ge stadskontoret i uppdrag att
genomföra ett projekt för att införa självservice i löneadministrationen. stadskontoret gavs även i uppdrag att årligen rapportera det samlade effektutfallet
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Slutrappmi 2013-07-12
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivesle 2015-07-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Rappmien om införande av självservice och samordnad löneservice godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-08-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- stadskontorets rappmi godkänns och uppdraget om åtenapportering föridaras vara fullgjmi.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets rapport godkänns och uppdraget om åtenapportering föridaras vara fullgjmi.

Beslutet expedieras till:
Personalchefen

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen
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§ 250

Motion om nolltolerans mot droger i skolan
Ks/2015:137 600

Sammanfattning
Baris Beige (S) anför i motion inkommen 2015-02-25 att droganvändandet
kryper neråt i åldrarna och utbudet ökar samt att droger för många skolungdomar är en del av vardagen. Motionären anser att en gemensam handlingsplan
gällande nolltolerans mot droger i skolan skulle ge en psykologisk effekt där
kommunen på ett tydligt och konkret sätt ämnar arbeta bort drogförekomsten i
skolmiljö. Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
- Att Jönköpings kommun utarbetar en gemensam handlingsplan gällande
nolltolerans mot droger i skolan.
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 31 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-06-08 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-09 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-08-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar
bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunalrådet IlanDe Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet lian 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 lian De Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
lian De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x

Summa

8

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Ledamötema för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag.

Josterandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Motion om fortbildning och anmälningsskyldighet gällande barn
som far illa
Ks/2015:139 602

Sammanfattning
Mona Forsberg (S) anför i motion inkommen 2015-02-25 att anmälningar till
socialtjänsten ökar när det gäller bam och unga som far illa. Vidare menar motionären att fortbildning behövs för att stärka förskole- och skolpersonal att i ett
tidigt skede kontakta socialtjänsten för att minska lidandet för både bam och
familj. Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
- Personalen inom förskola och skola får återkommande fortbildning angående bam som far illa och anmälningsskyldigheten på samma sätt som utbildning i första hjälpen och brandskydd har skett.
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 33 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till bam- och utbildningsnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-06-08 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bam- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-09 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 147 med tillhörande tjänsteslaivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons yttrande 2015-08-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Uppdrag ges till socialnämnden och bam- och utbildningsnämnden att ta
fram ett gemensamt utbildningspaket i enlighet med motionens förslag.
Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrlmnden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-09-09

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 kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Uppdrag ges till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta
fram ett gemensamt utbildningspaket i enlighet med motionens förslag.
Motionen förklaras därmed bifallen.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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§ 252

Årsredovisning 2014 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2015:204 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
2014 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som medlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-0330
Revisionsberättelse 2015-03-25
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteslaivelse 2015-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2015-08-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.

Justerandes sign
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§ 253

Motion om ökade satsningar för att göra Jönköpings kommun till en
cykelkommun med mountainbikeprofil
Ks/2015:163 829

Sammanfattning
Ciczie Weidby (V) föreslår i en motion 2015-02-25 ökade satsningar för att
göra Jönköpings kommun till en cykelkommun med mountainbikeprofil. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 § 65 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2015-02-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-16 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-08-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-09-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionens första strecksats förklaras besvarad.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med motionens
förslag i enlighet med nämndens ställningstagande 2015-06-16 § 97. Därmed bifalls motionens andra och tredje strecksats.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

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:
Justerandes sign
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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

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
lian De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionens första strecksats föridaras besvarad.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med motionens
förslag i enlighet med nämndens ställningstagande 2015-06-16 § 97. Därmed bifalls motionens andra och tredje strecksats.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
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§ 254

Yttrande över uppföljning av vattenvårdsplan för Vättern samt revidering för 2020
Ks/2015:331
Sammanfattning
Jönköpings kommun har getts möjlighet att senast 2015-09-16 yttra sig över
Vattenvårdsförbundets Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering för
2020.
Beslutsunderlag
Remiss - Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering 2020
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Kommunstyrelsen lämnar yttrande på remiss av Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering för 2020, i enlighet med bilagd tjänsteskrivele
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, kompletterad med
nedanstående åtgärder, överlämnas till Vättemvårdsförbundet som Jönköpings kommuns yttrande "Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering
för 2020"
• Under miljömål Begränsad klimatpåverkan: Minska termisk påverkan
genom uttag av akvifer energi.
• Under miljömål Giftji·i miljö: Ökad reningsgrad av spillvatten från avloppsreningsverken utifrån stöne volymer spillvatten genom en växande befolkning (i stället för att mäta ett antal relevanta förorenande
ämnen).
• Under miljömål God bebyggd miljö: Kompensera för Vätlems tippning
orsakad av landhöjningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga, kompletterad med
nedanstående åtgärder, överlämnas till Vättemvårdsförbundet som Jönköpings kommuns yttrande "Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering
för 2020"
• Under miljömål Begränsad klimatpåverkan: Minska te1misk påverkan
genom uttag av akvifer energi.
Utdragsbestyrkande
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Under miljömål Giftfri miljö: Ökad reningsgrad av spillvatten från avloppsreningsverken utifrån stöne volymer spillvatten genom en växande befolkning (i stället får att mäta ett antal relevanta förorenande
ämnen).
Under miljömål God bebyggd miljö: Kompensera för Vätterns tippning
orsakad av landhöjningen.

Beslutet expedieras till:
Vätternvårdsförbundet
V attensamordnaren

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-09

§ 255

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Axamo
västra fritidshusområde
Ks/2015:346 350
Sammanfattning
Länsstyrelsen förelade 2011-03-02, lönköpings kommun, med stöd av lagen
om allmänna vattentjänster (VA-lagen), att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter inom Axamo fritidshusområde. Områdets östra del anslöts under 2013 och dess västra del skall vara anslutet
senast 2015-12-31. Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar påbö1j as under utgången av augusti och beräknas vara färdigt till
årsskiftet.
Vid sitt sammanträde 2015-08-18 beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige:
- Verksamhetsmmåde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01 med bilaga daterad 2015-06-30.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 152 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker tekniska nämnden förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01 med bilaga daterad 2015-06-30.
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§ 256

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun
kvartall-2 år 2015
Ks/2015:361 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för kvmial1-2 år 2015 samt redovisning över antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 114 med tillhörande handlingm
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Rapport över bostadsbyggandet för kvartal1-2 år 2015 i Jönköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens beslut
- Rappmi över bostadsbyggandet för kvmial1-2 år 2015 i Jönköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 257

UppfOrande av anläggning efter branden på Lönnebergs gård
Ks/2015:362 210
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
- Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 3.
- Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-09-22.
- Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-23.

Beslutet expedieras till:
A3
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