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§ 272

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar koncernjurist
Ulrika Rosander, ekonom Per Lantz och ekonom Mattias Hultberg om utredningen ”Översyn av organisation för marknadsföring, besöksnäring och evenemang i Jönköpings kommun”.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 273

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:40 ”Budgetförutsättningar för
åren 2013-2016”.
Ledningsutskottets protokoll

2013-08-26 § 46-49

Kommundelsrådens protokoll:
Månsarp-Taberg

2013-05-13 § 9-16

Norrahammar-Hovslätt

2013-05-23 § 13-25

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 274

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland för personal vid stadskontoret
till Lettland för personal vid utbildningsenheten för flerspråkighet.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll
över Vindbrons östra sida 2013-11-03/17 med anledning av Jönköping Open.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-08-26 § 46-49.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 275

Yttrande över ”Region Jönköping Småland – Förslag till framtida
organisation”
Ks/2013:320 000
Sammanfattning
Regionbildningskommittén har 2013-06-11 utarbetat förslag till framtida organisation av regionkommun i Jönköpings län. Jönköpings kommun har beretts
möjlighet att senast den 13 september 2013 lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Regionbildningskommitténs förslag: ”Region Jönköping Småland – Förslag till
framtida organisation” 2013-06-11
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-02 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen antar stadskontorets yttrande som svar på Regionbildningskommitténs ”Remiss Region Jönköping Småland – Förslag till framtida organisation. 2013-06-11”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Regionbildningskommittén över promemorian ”Region Jönköping Småland – Förslag till framtida organisation” överlämnas i enlighet
med stadskontorets upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Regionbildningskommittén över promemorian ”Region Jönköping Småland – Förslag till framtida organisation” överlämnas i enlighet
med stadskontorets upprättade förslag.
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§ 276

Delprogram krisberedskap
Ks/2013:365 170
Sammanfattning
Jönköpings kommun har tagit fram ett delprogram för krisberedskap. Delprogrammet är ett underdokument till handlingsprogrammet för Trygghet och
säkerhet som redovisar hur kommunen avser arbeta med krisberedskap. Delprogrammet har tagits fram av Räddningstjänsten i samverkan med övriga förvaltningar. Delprogrammet har varit på remiss till förvaltningarna under sommaren 2013.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013-08-21 med tillhörande förslag till
Delprogram krisberedskap
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013-08-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till Delprogram krisberedskap för Jönköpings kommun antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker räddningstjänstens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till Delprogram krisberedskap för Jönköpings kommun antas.
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§ 277

Policy för säkerhetsskydd och rutin för säkerhetsprövning
Ks/2013:359 170
Sammanfattning
Kommunens räddningstjänst har tagit fram förslag till ny policy och rutin för
säkerhetsskydd. Framtagen policy och rutin ersätter till delar den Policy och
riktlinjer för säkerhetsskyddet i Jönköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige 1997-08-28 § 206.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013-08-15
Förslag till Policy för säkerhetsskydd med tillhörande Rutin för säkerhetsprövning 2013-08-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013-08-15 med förslag till kommunstyrelens beslut:
– Kommunstyrelsen fastställer Policy för säkerhetsskydd 2013-08-15 och Rutin för säkerhetsprövning 2013-08-15 att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) tillstyrker – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan – räddningstjänstens förslag med följande
tillägg:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den av kommunfullmäktige antagna Policy och riktlinjer för säkerhetsskyddet i Jönköpings kommun 1997-08-28 § 206 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Kommunstyrelsen fastställer Policy för säkerhetsskydd 2013-08-15 och Rutin för säkerhetsprövning 2013-08-15 att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av kommunfullmäktige antagna Policy och riktlinjer för säkerhetsskyddet i Jönköpings kommun 1997-08-28 § 206 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
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§ 278

Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings
län med primärkommunala nämnden
Ks/2013:352 040
Sammanfattning
Regionförbundet har översänt förslag till verksamhetsplan och budget för 2014.
Förslaget omfattar såväl Regionförbundets som primärkommunala nämndens
verksamhet.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Regionstyrelsen och primärkommunala nämnden, Rapport 2013:04
Stadskontorets yttrande 2013-08-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-08-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län och primärkommunala nämnden godkänns.
– Anslag för kommunens medlemsavgifter till Regionförbundet Jönköpings
län och primärkommunala nämnden inarbetas i kommunstyrelsens förslag
till VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län och primärkommunala nämnden godkänns.
– Anslag för kommunens medlemsavgifter till Regionförbundet Jönköpings
län och primärkommunala nämnden inarbetas i kommunstyrelsens förslag
till VIP 2014-2016.
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§ 279

Ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten
Ks/2013:348 003
Sammanfattning
Efter översyn av Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun har socialnämnden föreslagit att reglementet, vad avser socialnämndens ansvarsområde, bör kompletteras. Stadskontoret har inget att invända mot
förslaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-06-18, § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-19 med förslag till ändrat reglemente
för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens förslag till tillägg i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2013-10-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens förslag till tillägg i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2013-10-01.
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§ 280

Medborgarförslag om att Jönköpings kommun ska förvärva
Jönköpings-Posten
Ks/2013:226 009
Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2013-05-02 föreslår Xx att Jönköpings kommun ska
köpa Jönköpings-Posten och använda tidningen som officiell kommunal publikation för den sittande administrationen. Bergman anför vidare att tidningen
ska avvecklas när de rådande härskarna kastas från tronen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
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§ 281

Medborgarförslag om att investera i rymdturism
Ks/2013:251 849
Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2013-05-08 föreslår Xx att Jönköpings kommun
skall investera stenhårt i rymdturism samt att Kulturhusföreningen kan erbjudas att utlokaliseras till planeten Saturnus någon gång i framtiden.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
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§ 282

Medborgarförslag om att ge rätt information om medborgarförslagsinstitutet
Ks/2013:256 000
Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2013-05-08 anför Xx att Jönköpings kommun ska
ge rätt information till sina medborgare. Han föreslår därmed att kommunens
anvisningar gällande författande och inlämning av medborgarförslag ska förtydligas.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Beslutet expedieras till:
Xx
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§ 283

Motion om erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan
Ks/2013:92 690
Sammanfattning
I motion inkommen 2013-01-30 anför Alf Gustafsson m.fl. för S-gruppen att
barnens rätt att ingå i ett pedagogiskt sammanhang inte ska påverkas av föräldrarnas ekonomi eller sysselsättning. Mängden och kvaliteten i förskoleaktiviteter är enligt forskning en nyckelfaktor för senare skolframgångar, inte minst
bland barn som kommer från missgynnade hemmiljöer. Mot bakgrund av vad
som anförs i motionen föreslår motionärerna följande:
– De barn som idag omfattas av den så kallade 15-timmarsregeln erbjuds utökad vistelsetid i förskolan till 20 timmar i veckan.
– Kommunfullmäktige uttrycker som sin mening att på sikt utveckla vistelsetiden generellt ytterligare för alla barn.
Kommunfullmäktige har 2013-01-31 § 3 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-01-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-06-11 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-08-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökad vistelsetid i förskolan erbjuds de barn som idag omfattas av den så
kallade 15-timmarsregeln till 20 timmar i veckan.
– Kommunfullmäktige uttrycker som sin mening att på sikt utveckla vistelsetiden generellt för alla barn.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive 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.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Jan Ericson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 284

Motion om "Spira – för alla!"
Ks/2013:129 860
Sammanfattning
I motion 2013-02-25 anför Kenneth Kindblom (V) och Elisabeth Töre (V) att
det är viktigt att alla invånare deltar i kulturlivet vilket även inkluderar de arrangemang som kulturhuset Spira erbjuder. Statistik visar dock att finns stora
skillnader i hur pass representerade olika bostadsområden är när det gäller inköp av så kallade abonnemang på Spira. Mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslår motionärerna följande:
– Kulturnämnden ges i uppdrag att analysera de sociala klyftorna i kulturlivet
i dess helhet.
– Kulturnämnden får uppgiften att särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder
i syfte att minska de sociala klyftorna i det kulturliv i vilket Spira utgör en
stor del.
Kommunfullmäktige har 2013-02-28 § 35 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-02-25
Kulturnämndens beslut 2013-06-12 § 85 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-08-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att analysera de sociala klyftorna i kulturlivet
i dess helhet.
– Kulturnämnden får uppgiften att särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder
i syfte att minska de sociala klyftorna i det kulturliv i vilket Spira utgör en
stor del.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen följande:

Justerandes signatur
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– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 285

Yttrande över remiss ”Vägledning för elevhälsan”
Ks/2013:356 624
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2013-08-02 till bl.a. Jönköpings kommun översänt ”Vägledning för elevhälsan” för synpunkter senast 2013-09-17.
Beslutsunderlag
Remiss 2013-08-02
Sammanfattning av ”Vägledning för elevhälsan”
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-08-19 § 128 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-08-20 § 98 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.

Justerandes signatur
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§ 286

Flyktingmottagandet 2013
Ks/2013:366 700
Sammanfattning
Socialnämnden har 2013-08-20 § 131 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
Jönköpings kommun åtar sig att för 2013 ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande enligt gällande överenskommelse med Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-08-20 § 131 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-08-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun åtar sig att för 2013 ta emot flyktingar och andra
skyddsbehövande enligt gällande överenskommelse med Länsstyrelsen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun åtar sig att för 2013 ta emot flyktingar och andra
skyddsbehövande enligt gällande överenskommelse med Länsstyrelsen.
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§ 287

Uppdrag att ta fram en beskrivning över hur kommunen definierar
begreppet trygghetsboende m.m.
Ks/2012:572 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-10-25 § 309 i samband med beslut om VIP
2013-2015 beslutat ge äldrenämnden i uppdrag att påbörja omstruktureringen
av ett särskilt boende med hemtjänstavgift till trygghetsboende. Äldrenämnden
fick samtidigt i uppdrag att ta fram en beskrivning av hur kommunen definierar
trygghetsboende. Äldrenämnden har med i beslut 2013-06-19 § 68 lämnat ett
tydliggörande angående vilken form av vård, omsorg och service som kommunen erbjuder i trygghetsboenden med en privat fastighetsägare.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2013-02-20 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2013-06-19 § 68 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-08-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunen tillhandahåller värd/värdinneservice i trygghetsboenden.
– Behov av värd/värdinneservice i trygghetsboenden beaktas i äldrenämndens
underlag till VIP 2015-2017.
– Äldrenämndens redovisning godkänns i övrigt.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-08-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunen tillhandahåller värd/värdinneservice i trygghetsboenden.
– Behov av värd/värdinneservice i trygghetsboenden beaktas i äldrenämndens
underlag till VIP 2015-2017.
– Äldrenämndens redovisning godkänns i övrigt.
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§ 288

Yttrande över betänkandet ”En enklare plan- och bygglovsprocess”
(SOU 2013:34)
Ks/2013:281 210
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att senast den
10 september 2013 yttra sig över Plangenomförandeutredningens betänkande
”En enklare plan och bygglovprocess” (SOU 2013:34).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2013-05-16
Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 169 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 294 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över betänkandet ”En enklare plan- och bygglovsprocess” (SOU
2013:34) lämnas till Socialdepartementet i enlighet med särskilt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över betänkandet ”En enklare plan- och bygglovsprocess” (SOU
2013:34) lämnas till Socialdepartementet i enlighet med särskilt upprättat
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 289

Yttrande över promemorian ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”
Ks/2013:316 379
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 16 september 2013 yttra
sig över Näringsdepartementets promemoria ”Förslag till genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2013-06-07
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivesle 2013-07-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Näringsdepartementet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-01 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Näringsdepartementet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår vissa ändringar i tidigare ställningstagande och överlämnar särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning följande:
– Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) särskilt upprättade förslag överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Näringsdepartementet.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet

Justerandes signatur
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§ 290

Yttrande över förslag till strandskydd vid Domneådammen,
Risbrodammen och Nässjön i Jönköpings kommun
Ks/2013:310 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över förslag
till beslut om utvidgning av strandskyddsområden vid Domneådammen,
Risbrodammen och Nässjön i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-06-04
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 286 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 286 med tillhörande handlingar överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 286 med tillhörande handlingar överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur
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§ 291

Yttrande över förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden vid Domneådammen i Habo och Jönköpings kommuner
Ks/2013:311 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över förslag
till utvidgning av strandskyddsområdet vid Domneådammen i Habo och Jönköpings kommuner.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-06-04
Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 173 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 173 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 173 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Tn

Justerandes signatur
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§ 292

Yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om nätkoncession för linje avseende ändring av 52 kV kabelförbindelse mellan fastigheterna Lappen 11 och Simsholmen 1:1 i Jönköpings kommun
Ks/2013:307 370
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen begär Jönköpings kommuns yttrande senast den
10 september 2013 över ansökan från Jönköping Energi Nät AB om nätkoncession för linje avseende ändring av 52 kV kabelförbindelse mellan fastigheterna Lappen 11 och Simsholmen 1:1 inom Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2013-06-05
Tekniska nämndens beslut, protokoll i delegationsärende 2013-08-08 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 290 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens beslut 2013-08-08 med tillhörande tjänsteskrivelse och
stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08 22 § 290 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens beslut 2013-08-08 med tillhörande tjänsteskrivelse och
stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08 22 § 290 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Tn
Stbn
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§ 293

Förslag till ”Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2014-2018”
Ks/2013:362 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2013-08-13 lämnat förslag till
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för åren 2014-2018. Förslaget har tagits fram av kommunens ASP-grupp, en arbetsgrupp med representanter för
olika förvaltningar. Programmet redovisar bostadsläget i kommunen, bostadsbehovet och en bedömning av hur bostadsbyggandet kommer att se ut under
perioden. Förslaget har varit föremål för en bred remiss och tekniska nämnden
föreslår att förslaget fastställs.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 170 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2014-2018
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-08-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige 2012-10-18 § 296 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda en dialog med bostadsföretagen i
syfte att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
– Bostadsförsörjningsprogrammet revideras fortsättningsvis i sin helhet
vartannat år och att det däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplan som utgör bilaga till programmet som fastställs av
kommunfullmäktige.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2014-2018
godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-09-04 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg:
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till ett kommunalt
markförvärsprogram med en tioårig planeringshorisont.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av
markområdet.
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3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillämpa principen att ett markområde får vara obebyggt i avvaktan på en aktör som är beredd att uppföra
bostäder med den upplåtelseform som anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag till tomträttsavtal som stimulerar byggandet av hyresrätter.
5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla Studentbostadsportalen
till en portal för alla bostadssökande.
6. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till en plan
för utveckling av fritidshus.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med fullföljandet av
uppdraget om att se över möjligheterna till införande av kommunal hyresgaranti också överväga möjligheten att koppla detta till s.k. samhällskontrakt.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Britt-Marie
Glaads (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger förslag av kommunalrådet Ann-Mari
Nilsson (C) – i vilket kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämt – och därutöver tilläggsförslag av kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) enligt punkterna 1-7 i hennes kommunalrådsyttrande.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande tilläggsförslagen i kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. Britt-Marie Glaads (S) tilläggsförslag, och
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsförslagen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)

x
x
x
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Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Jan Ericson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå tilläggsförslagen i kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige 2012-10-18 § 296 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda en dialog med bostadsföretagen i
syfte att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
– Bostadsförsörjningsprogrammet revideras fortsättningsvis i sin helhet
vartannat år och att det däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplan som utgör bilaga till programmet som fastställs av
kommunfullmäktige.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för perioden 2014-2018
godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur
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§ 294

Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun
Ks/2012:489 049
Sammanfattning
Jönköpings kommuns reglemente för bidragsgivning till enskild väghållning
gäller sedan 1996-01-01 i enlighet med beslut i kommunfullmäktige
1995-11-30 § 446. Tekniska nämnden beslöt 2011-11-08 att ge tekniska kontoret i uppdrag att se över reglementet. Tekniska nämnden har därefter tagit
fram förslag till Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2012-12-11 föreslå kommunfullmäktige:
– Tekniska kontorets förslag till Program för kommunal bidragsgivning till
enskild väghållning i Jönköpings kommun, 2012-11-23, godkänns.
– Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som saknar aktiv förening.
Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-13 § 63 återremittera ärendet till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
Tekniska nämnden har därefter behandlat ärendet ånyo då det framkommit
behov av att överväga en förändring i det föreslagna programmet i de fall
Svenska kyrkan är väghållare eller har andelstal i vägsamfällighet eller vägförening.
Vid sitt sammanträde 2013-07-04 beslöt tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen:
– Paragraf 12 punkt 2 enligt programmet angående vilka organisationer som
inte får bidrag för enskild väghållning får följande ändrad lydelse: Vägar där
staten eller landsting är väghållare. Där dessa har andelstal i vägsamfällighet
eller vägförening utgår bidrag för övriga medlemmars andel.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt förslag till program för bidragsgivning
till enskilda vägar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 295 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-13 § 63
Tekniska nämndens beslut 2013-08-13 § 172 med tillhörande tjänsteskrivelse
Nu gällande reglemente för kommunal bidragsgivning till enskild väg i Jönköpings kommun, antaget av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 446
Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i Jönköpings
kommun 2012-11-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till ”Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun” godkänns med den ändringen att 12 § punkt 2 ges följande lydelse: Vägar där staten eller landsting är väghållare. Där dessa har
andelstal i vägsamfällighet eller vägförening utgår bidrag för övriga medlemmars andel.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som idag saknar aktiv förening.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar den ändringen att programmet
träder i kraft 2014-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till ”Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun” godkänns att gälla fr.o.m. 2014-01-01 med den ändringen att 12 § punkt 2 ges följande lydelse: Vägar där staten eller landsting
är väghållare. Där dessa har andelstal i vägsamfällighet eller vägförening
utgår bidrag för övriga medlemmars andel.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som idag saknar aktiv förening.
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