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§ 49

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel ger stadsdirektör CarlJohan Korsås tillsammans med stadskontorets avdelningschefer en kort presentation av respektive avdelnings verksamhet.
Därefter informerar ekonomichef Leif Eriksson, ekonom Marie Drougge och
utredare Karin Berntsson om Sveriges kommuner och landstings rapport
”Kommunens kvalitét i korthet”.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes signatur
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§ 50

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut 2015-02-06 om bildande av naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-01-26 § 7-14

Personalutskottets protokoll

2015-01-14 § 1-9

Kommundelsråd Huskvarnas protokoll

2014-12-11 § 1-2

Vid sammanträdet:
Kommunstyrelsen beslutar att Elias Madsen, projektkoordinator i bolaget
Södra Munksjön Utvecklings AB, tillåts närvara vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

§ 51

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2015-01-26 § 7-14

Personalutskottets protokoll

2015-01-14 § 1-9

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter
Ks/2015:95

048

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter med utgångspunkt från de anslag som kommunfullmäktige
fastställde för kommunstyrelsens verksamheter i beslut om VIP 2015-2017.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-19 med bilaga
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-11 § 36 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-02-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2015-02-09.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande ändringar:
• Personalfrämjande åtgärder i syfta att minska ofrivillig deltid samt ofrivilliga delade turer (+4 000 tkr)
• IS/IT (-2 000 tkr)
• IS/IT, externa konsultjänster (-2 000 tkr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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7

Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut föreligger: kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag, kommunalrådet Ilan De Basso (S)
förslag samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner därvid att
kommunstyrelsen beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag.
Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 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)
Ola Helt (M)
Erik Arnalid (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Christopher Rydell (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

1

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster varjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
− Stadskontorets förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten
Ks/2015:81 003
Sammanfattning
Socialnämnden och äldrenämnden har gjort en översyn av sitt reglemente för
nämnderna inom socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-12-16 § 237 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2014-12-17 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun med
förslag till förändringar markerade
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun antas.
– Det nya reglementet gäller från och med 2015-05-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun antas.
– Det nya reglementet gäller från och med 2015-05-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Sommarjobb och feriepraktik år 2015
Ks/2014:452 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2015-02-16 § 25 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2015. Förslaget innebär att 330 sommarjobb ordnas (130 utöver budget) och att feriepraktik anordnas för alla behöriga sökande.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-12-16 § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-02-16 § 25 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-02-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Feriepraktik anordnas 2015 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet och som har sökt men inte fått annat sommarjobb.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1995 eller senare får
söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1994 eller tidigare
erbjuds möjlighet att söka sommarjobb/ungdomsanställning.
− Under i huvudsak juni – augusti 2015 anordnas 330 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2014 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2015.
− En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
− Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för 17- och 18-åringar där kollektivavtal inte reglerar lönenivån.
− Finansiering sker inom ramen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget 2015 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med högst 3,25 mnkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-02-18 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med följande ändring och tillägg:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Under i huvudsak juni-augusti 2015 anordnas 400 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2014 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2015.
− Finansieringen sker i första hand inom ramen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget 2015, i andra hand genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med högst 5 mnkr.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att följa utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov av utökning av antalet platser för
sommarjobb och feriepraktik återkomma till kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med det tillägget att rekrytering till ferie- och sommarjobb inte ska ske
på grundval av ursprung.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag samt yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) tillläggsyrkande.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och kommunalrådet
Ilan De Basso (S) förslag. Därefter upptas till avgörande Staffan Eklöfs (SD)
tilläggsyrkande.
Huvudfrågan
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla det förstnämnda förslaget.
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:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Erik Arnalid (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)

x
x
x
x
x

Nej

x
Utdragsbestyrkande
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Christopher Rydell (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

12

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Tilläggsyrkandet
Härefter ställer ordföranden proposition om bifall respektive avslag på Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Erik Arnalid (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Christopher Rydell (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1

7

Vid omröstningen avges 7 ja-röster mot 1 nej-röst varjämte 7 ledamöter avstår
från att rösta. Kommunstyrelsen har alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Feriepraktik anordnas 2015 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet och som har sökt men inte fått annat sommarjobb.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1995 eller senare får
söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1994 eller tidigare
erbjuds möjlighet att söka sommarjobb/ungdomsanställning.
− Under i huvudsak juni – augusti 2015 anordnas 330 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2014 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2015.
− En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
− Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för 17- och 18-åringar där kollektivavtal inte reglerar lönenivån.
− Finansiering sker inom ramen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget 2015 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med högst 3,25 mnkr.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om extra medel till
nyanlända flyktingar i förskola och grundskola
Ks/2015:85 130
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos socialnämnden om 3 990 tkr ur
reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten för att
täcka kostnader för vår- och hösttermin 2014 avseende det ökade antalet nyanlända barn och elever i förskola och grundskola.
Socialnämnden har 2014-12-16 § 235 bl.a. beslutat medge barn- och utbildningsnämnden bidrag för vårterminen och höstterminen 2014.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-14 § 129 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndensbeslut 2014-12-16 § 235 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-02-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-02-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Barn- och utbildningsnämnden medges uttag ur reserverade medel av ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med 3 990 tkr, varav vårterminen 2014 med 2 190 tkr respektive höstterminen 2014 med 1 800 tkr.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till socialnämnden i samband med bokslut 2014.
− Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att till socialnämnden redovisa
behovet för 2015 av medel för att täcka kostnader för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.
− Socialnämnden uppmanas att i internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten finansiera tillkommande behov av resurser 2015 för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-02-12 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med det tillägget att de medel som är tänkta att gå till modersmålsundervisning istället ska gå till svenskundervisning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att bifalla de beredande
kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå Staffan Eklöfs
(SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
− Barn- och utbildningsnämnden medges uttag ur reserverade medel av ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med 3 990 tkr, varav vårterminen 2014 med 2 190 tkr respektive höstterminen 2014 med 1 800 tkr.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till socialnämnden i samband med bokslut 2014.
− Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att till socialnämnden redovisa
behovet för 2015 av medel för att täcka kostnader för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.
− Socialnämnden uppmanas att i internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten finansiera tillkommande behov av resurser 2015 för nyanlända flyktingbarn i förskolan och grundskolan.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Bun
Sn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

§ 56

Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om extra
medel för insatser till nyanländas skolgång på gymnasiet
Ks/2015:86

130

Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
1 620 tkr för hösttermingen 2014, ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för att täcka kostnader för det ökade antalet nyanlända i gymnasiet.
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har med anledning av det ökade antalet omorganiserat mottagandet för att kunna erbjuda en kvalitativt likvärdig
utbildning som alla andra elever får i organisationen.
Socialnämnden har 2014-12-16 § 236 bl.a. beslutat medge bidrag med 1 620
tkr för höstterminen 2014 för att täcka kostnader för nyanlända elever i gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-10-18 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2014-12-16 § 236 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-01-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-01-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− För höstterminen 2014 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med 1 620 tkr.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till socialnämnden i samband med bokslut 2014.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att till socialnämnden
redovisa behovet för 2015 av medel för att täcka kostnader för nyanlända
flyktingbarn i gymnasieskolan.
− Socialnämnden uppmanas att i internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten finansiera tillkommande behov av resurser 2015 för nyanlända flyktingbarn i gymnasieskolan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-02-12 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med det tillägget att de medel som är tänkta att gå till modersmålsundervisning istället ska gå till svenskundervisning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att bifalla de beredande
kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå Staffan Eklöfs
(SD) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
− För höstterminen 2014 medges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uttag ur reserverade medel av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingverksamheten med 1 620 tkr.
− Uppföljning av verksamheten och erhållna bidrag ska redovisas till socialnämnden i samband med bokslut 2014.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att till socialnämnden
redovisa behovet för 2015 av medel för att täcka kostnader för nyanlända
flyktingbarn i gymnasieskolan.
− Socialnämnden uppmanas att i internbudgeten för invandrar- och flyktingverksamheten finansiera tillkommande behov av resurser 2015 för nyanlända flyktingbarn i gymnasieskolan.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Uan
Sn
Ekonomchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

§ 57

Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun
Ks/2015:89 800
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2012-06-20 § 218 beslut om kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014. Enligt bibliotekslagen (SFS
2013:801) 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att förlänga nuvarande kultur- och biblioteksplan.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2014-12-10 § 182 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Den av kommunfullmäktige antagna kultur- och bilioteksplanen för Jönköpings kommun 2012-2014 förlängs att gälla till dess ny plan antagits.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut
− Den av kommunfullmäktige antagna kultur- och bilioteksplanen för Jönköpings kommun 2012-2014 förlängs att gälla till dess ny plan antagits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-25

§ 58

Ansökan om bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa
torvfyndigheter på fastigheten Bryna 1:2, Östre mosse
Ks/2015:92 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över ansökan
från Södra Skogsägarna ekonomisk förening om bearbetningskoncession enligt
lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter på fastigheten Bryna 1:2, Östre mosse.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2015-01-12
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 17 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse samt bilaga till tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 17 med tillhörande
tjänsteskrivelse och stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 81 med
tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som
kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) tillstyrker kommunalrådet Carin Berggrens
(M) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Kommunstyrelsens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 17 med tillhörande
tjänsteskrivelse och stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 81 med
tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som
kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mhn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Ansökan om bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa
torvfyndigheter inom fastigheten Norra Hökhult 1:3
Ks/2015:94 420
Sammanfattning
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har gett Jönköpings kommun tillfälle
att yttra sig över ansökan från BMR produkter AB om bearbetningskoncession
enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter inom fastigheten Norra Hökhult
1:3.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2015-01-14
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 18 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 80 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 18 med tillhörande
tjänsteskrivelse och stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 80 med
tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Kommunstyrelsens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 18 med tillhörande
tjänsteskrivelse och stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 80 med
tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen
Mhn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Antagande av detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl.,
Kaxholmen, Jönköpings kommun
Ks/2015:111 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-01-22 förslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35
m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-01-22 § 38 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
– Upprättad detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun, daterad 2015-01-13 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsens beslut
– Upprättad detaljplan för bostäder på del av Ängsberg 1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun, daterad 2015-01-13 antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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