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§ 336

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
samordnare för friluftsfrågor, Lisa Bergström, om Program för friluftsfrågor
ekonomichef Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-23

§ 337

Meddelanden
Anmäls
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2013-09-05 § 33-46.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:53 ”Budgetförutsättningar för
åren 2013-2017”.
Ledningsutskottets protokoll

2013-09-23 § 55-56

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna
Norrahammar-Hovslätt

2013-06-11 § 19-27
2013-09-03 § 27-35

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 338

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Serbien för personal vid utbildningsförvaltningen
till Kanada för personal vid stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-23 § 55-56.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 339

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2014-2016
med budget för 2014
Ks/2013:422 041
Sammanfattning
Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Anna
Mårtensson (FP) och Birgit Sievers (MP) överlämnar med skrivelse daterad
2013-10-07 förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2014-2016 med
budget för 2014 (VIP). I förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning
samt förslag till förändring av taxor för parkering, avfallshantering samt för
vatten och avlopp inkl. anläggningstaxa. Vidare sker en huvudmannaskapsförändring avseende färdtjänst m.m. som innebär att ansvaret övertas av landstinget från länets primärkommuner. Huvudmannaskapsförändringen medför en
skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget med 0,15 procentenheter. För Jönköpings kommun innebär det att skatten sänks till 21,34 %. Med
anledning av SKL:s uppdaterade skatteunderlagsprognos har stadskontoret
2013-10-10 justerat sifferunderlaget. I linje med detta har även mindre justeringar gjorts i majoritetens budgetskrivelse.
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2013-10-11
angående majoritetens förslag.
Ilan De Basso (S) och Britt-Marie Glaad (S) överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2014-2016 med budget för 2014 daterat
2013-10-16.
Vänsterpartiet överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 20142016 med budget för 2014 inkommet 2013-10-22.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Mari Nilssons (C), Anna
Mårtenssons (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2014-2016 med budget för 2014 daterat 2013-10-07, reviderat 2013-10-10, bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ilan De Bassos (S) och Britt-Marie Glaads (S) förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2014-2016 med budget för 2014, daterat 2013-10-16,
bifalls.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till Mats Greens (M)
m.fl. förslag med tillägg att ett avsnitt, ”Framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse”, tillförs under rubriken Livslångt lärande samt att uppdrag ges till
barn- och utbildningsnämnden i denna fråga.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt m.fl. förslag med den
ändringen att andra strecksatsen i förslaget ges följande lydelse:
– Verksamhetsplan för 2014-2016 och investeringsplan för 2014-2018 med
respektive årsbudget för 2014 fastställs enligt Ilan De Bassos (S) och BrittMarie Glaads (S) förslag.
Ordförande Mats Green (M) yrkar att förslag till taxor och avgifter i majoritetens förslag ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Ovan yrkade förändringar har införts i respektive förslag.
BEHANDLING AV KOMMUNSTYRELSENS INTERNBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande den del av ärendet som avser
kommunstyrelsens internbudget och investeringsbudget för 2014. Ordföranden
konstaterar att det föreligger två förslag till beslut i denna del.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på Mats Greens (M) m.fl. förslag respektive
Ilan De Bassos (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) m.fl. förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Dan Mattsson (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Avstår
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Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit
Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:
– Mats Greens (M) m.fl. förslag till internbudget 2014 och investeringsbudget
för 2014 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) m.fl.
förslag.
BEHANDLING AV VERKSAMHETS- OCH INVESTERINGSPLAN
Härefter upptas förslag till verksamhets- och investeringsplan till beslut. Ordförande konstaterar att det föreligger två under dagens överläggningar reviderade
förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) m.fl. förslag respektive Ilan De Bassos (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) m.fl. (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Dan Mattsson (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Avstår
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Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit
Mats Greens (M) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Ann-Mari Nilssons (C), Anna
Mårtenssons (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2014-2016 med budget för 2014 daterat 2013-10-07, senast
reviderat 2013-10-23, bifalls.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) m.fl.
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 340

Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013
Ks/2013:430 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en tredje budgetuppföljningsrapport för 2013. Prognosen visar ett resultat på +152 mnkr inkl. affärsdrivande verksamhet. Det ska
jämföras med ett budgeterat resultat på +104 mnkr. Resultat enligt prognosen
uppgår därmed till 48 mnkr bättre än budgeterat och investeringsvolymen bedöms hamna på 440 mnkr för den skattefinansierade verksamheten.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013, daterad 2013-10-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2013-10-17
Kommunalrådsyttraden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning följande:
– De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2013 godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 341

Yttrande över förslag till strategi för besöksnäringen i Gislaveds
kommun
Ks/2013:378 841
Sammanfattning
Jönköpings kommun har fått möjlighet att senast den 29 oktober 2013 lämna
synpunkter på ett förslag till strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun.
Ärendet har remitterats till Stadskontoret, Destination Jönköping, som upprättat
förslag till kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun
Stadskontorets yttrande 2013-09-17 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-09-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun avges enligt
stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun avges enligt
stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Gislaveds kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 342

Översyn av regler för utdelning av Junemedaljen
Ks/2012:411 028
Sammanfattning
Medaljdelegationen har uppdragit till stadskontoret att göra en översyn av befintliga riktlinjer för Junemedaljens utdelning samt att revidera dem. Stadskontoret har nu inkommit med förslag till revidering. Förslaget föreslås antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-09 med förslag till revidering av regler
för utdelning av Junemedaljen samt förtydligande
Kommunfullmäktiges beslut 1972-06-29 § 196
Medaljdelegationens beslut om tillämpningsbestämmelser 1984-11-20
Kommunfullmäktiges beslut 1990-02-22 § 78
JUNEMEDALJEN 1995-01-18
Medaljdelegationen, sammanträdesprotokoll 2000-03-16 § 1
Medaljdelegationen, sammanträdesprotokoll 2011-10-31 § 16
Förslag till revidering av regler för utdelning av Junemedaljen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till revidering av regler för utdelning av Junemedaljen, 2013-09-09, fastställs.
– Tidigare beslut och riktlinjer som framgår av ovan angivna dokument upphör att gälla 2013-11-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag ”JUNEMEDALJEN – Utdelningsbestämmelser” antas att gälla fr.o.m. 2013-12-15 med följande tillägg efter andra stycket under rubriken Förtroendevald: ”För ersättare i kommunfullmäktige och i annan nämnd än kommunstyrelsen ska kvalifikationstiden räknas fr.o.m. 201312-15.”
– Tidigare beslut och riktlinjer som anges i stadskontorets tjänsteskrivelse
2013-09-09 ska upphöra att gälla fr.o.m. 2013-12-15.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag ”JUNEMEDALJEN – Utdelningsbestämmelser” antas att gälla fr.o.m. 2013-12-15 med följande tillägg efter andra stycket under rubriken Förtroendevald: ”För ersättare i kommunfullmäktige och i annan nämnd än kommunstyrelsen ska kvalifikationstiden räknas fr.o.m. 201312-15.”
– Tidigare beslut och riktlinjer som anges i stadskontorets tjänsteskrivelse
2013-09-09 ska upphöra att gälla fr.o.m. 2013-12-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 343

Donationsfond Månsarpsskolan
Ks/2013:405 046
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har lämnat en registreringsanmälan till Länsstyrelsen
i Östergötlands län gällande Donationsfond Månsarpsskolan. SEB, som enligt
gåvobrev utsetts till förvaltare av stiftelsen, har meddelat att man inte är beredd
att förvalta stiftelsen men väl placera medlen och förvalta kontot på samma sätt
som gjorts tidigare. Länsstyrelsen har meddelat att gåvan ska mottagas av
kommunstyrelsen som förvaltare samt att SEB kan förvalta stiftelsens egendom
genom s.k. anknuten förvaltning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-24
Gåvobrev 2010-12-03 upprättat av Bengt Svensson
Registeranmälan inkommen 2011-05-27 till Länsstyrelsen i Östergötlands län
Skrivelse från SEB 2012-12-17 till Länsstyrelsen i Östergötlands län
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Mottagande av gåva enligt gåvobrev 2010-12-03 från Bengt Svensson
– Kommunstyrelsen åtar sig förvaltning av stiftelsen
– Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skriva under gåvobrevet
– SEB fortsätter förvalta medlen på aktuellt konto i depå i enlighet med
– tidigare förvaltningsuppdrag enligt givarens intentioner
– Donationsfondens namn sätts till Stiftelsen Månsarpsskolan
– Kommunstyrelsen utser Utbildningsförvaltningen att administrera Stiftelsen
Månsarpsskolan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att mottaga gåva enligt upprättat gåvobrev
2010-12-03 från Bengt Svensson.
– Kommunstyrelsen beslutar att åtaga sig förvaltning av stiftelsen.
– Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) fortsätter förvalta medlen på aktuellt
konto i depå i enlighet med tidigare förvaltningsuppdrag enligt givarens intentioner.
– Donationsfondens namn sätts till Stiftelsen Månsarpsskolan.
– Kommunstyrelsen utser utbildningsförvaltningen att administrera Stiftelsen
Månsarpsskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att mottaga gåva enligt upprättat gåvobrev
2010-12-03 från Bengt Svensson.
– Kommunstyrelsen beslutar att åtaga sig förvaltning av stiftelsen.
– Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) fortsätter förvalta medlen på aktuellt
konto i depå i enlighet med tidigare förvaltningsuppdrag enligt givarens intentioner.
– Donationsfondens namn sätts till Stiftelsen Månsarpsskolan.
– Kommunstyrelsen utser utbildningsförvaltningen att administrera Stiftelsen
Månsarpsskolan.
Beslutet expedieras till:
Finansavd
Ubf
B Svensson
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 344

Yttrande över delbetänkandet ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet” (SOU 2013:57)
Ks/2013:386 222
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den
11 november 2013 yttra sig över Bullersamordningsutredningens delbetänkande ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet”
(SOU 2013:57).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2013-09-09
Miljönämndens delegationsbeslut 2013-10-03 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-10-10 § 370 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttraden enligt nedan
Majoritetrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-14 med överlämnande av upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag
till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Socialdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Socialdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-23

§ 345

Medborgarförslag om upprensning av kanalsystemet mellan Bunn
och Båget
Ks/2012:467 338
Sammanfattning
Ingvar Kjellberg, Staffan Skygge och Björn Hanzén föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder bör göras för att förbättra framkomligheten i kanalsystemet
mellan Bunn och Båget.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 § 323 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-10-30
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Förslaget samt tekniska nämndens och stadsbyggnadsnämndens beslut med
tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas till Jönköping Energi AB.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
– Förslaget samt tekniska nämndens och stadsbyggnadsnämndens beslut med
tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas till Jönköping Energi AB.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
I Kjellberg
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-23

§ 346

Medborgarförslag om gratis resor på lokaltrafiken för pensionärer
Ks/2013:347 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Rut Widgren att gratis bussresor för pensionärer
införs.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 195 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-06-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget överlämnas till Länstrafiken för kännedom.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-23
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget överlämnas till Länstrafiken för kännedom.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
R Widgren
Jönköpings Länstrafik
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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