JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset Jönköping, kl. 09.00-11.35

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
Christoffer Gullberg (M) ers A Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (L) ers A Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S) ers M Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

Övriga närvarande

Bert-Åke Näslund (M)
Göran Bäckstrand (C)
Krister Johansson (S)
Mats Weidman (MP)
David Jersenius (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Kristian Aronsson (SD)

Utses att justera

Andreas Sturesson (KD)

Justeringens plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Madelene Granander Lindh, stadsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragraf 27-50

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Ann-Marie Nilsson
Justerande

Andreas Sturesson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-10

Datum för anslags uppsättande

2016-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Josefine Colliander
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-03-05

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

Innehåll

Sida

§ 27 Informationsärenden

4

§ 28 Meddelanden

5

§ 29 Anmälan om delegationsbeslut

6

§ 30 Riskanalys – underlag för Handlingsprogram för Trygghet och
Säkerhet 2015-2018 för Jönköpings kommun

7

§ 31 Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet 2015-2018 samt delprogram Brandsäkerhet och delprogram Operativa insatser

8

§ 32 Preliminärt bokslutsresultat för 2015 samt överföring av
investeringsanslag till 2016

10

§ 33 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av
flyktingsituationen

11

§ 34 Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2016

12

§ 35 Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018

13

§ 36 Arbetsmarknadspolitisk rapport 2015

14

§ 37 Sommarjobb och feriepraktik 2016

15

§ 38 Redovisning av fördjupad dialog med anhöriga och personal i samband med förslag om flytt av Ebbesgården

17

§ 39 Motion om scener för lokal scenkonst

18

§ 40 Yttrande över promemorian "En samlad torvprövning" (Ds 2015:54) 19
§ 41 Digital översiktsplan 2015 – beslut om utställning

20

§ 42 Förslag till köpeavtal för fastigheten Åsen 1:25 och fastigheten
Orkestern 1

21

§ 43 Uppsägning av tomträttsupplåtelse avseende fastigheten Jönköping
Överskottet 2, Oskarshallsgatan 6, Jönköping

23

§ 44 Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan för
del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl., Jönköpings
kommun
24
§ 45 Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan för
kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i
Jönköping
25
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

§ 46 Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan för
kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet, Jönköpings kommun
26

Justerandes sign

§ 47 Medborgarförslag om naturvårdsinsatser vid Skrämmabäcken,
Elmiafältet

27

§ 48 Medborgarförslag om parkeringssituationen på Ekhagen

28

§ 49 Medborgarförslag om en kick-park vid Landsjöskolan

29

§ 50 Medborgarförslag om förändringar av motionsspår vid IKHP:s
motionsanläggning

30

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

§ 27

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar samhällsbyggnadsstrateg Stefan Lind om Sverigeförhandlingen.
Därefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om preliminärt bokslutsresultat
för 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
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4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

§ 28

Meddelanden
Följande handlingar anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

Tekniska utskottets protokoll

2016-01-13 § 1-5

Kommunstyrelsens beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

2016-01-11 § 1-10
2016-01-25 § 11-15

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-04-11 till och med 2016-04-24 med anledning av KulturDagNatt.
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2016-02-01 till och med 2016-02-21 med anledning av evenemang på Jönköpings Teater och Jönköpings konserthus.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Ledningsutskottets protokoll

2016-01-11 § 1-10
2016-01-25 § 11-15

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Riskanalys – underlag för Handlingsprogram för Trygghet och
Säkerhet 2015-2018 för Jönköpings kommun
Ks/2016:100 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har i samverkan med övriga förvaltningar tagit fram en Riskanalys för Jönköpings kommun. Riskanalysen redovisar de oönskade händelser i form av brott, olyckor, bränder och händelser som kan leda till extraordinära händelser/situationer som bedöms kunna inträffa i kommunen. Utifrån
riskanalysen har sårbarheter och befintligt skydd analyserats. Detta arbete har
utgjort underlag till förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-01-20
Riskanalys – underlag för Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Riskanalys – underlag till Handlingsprogram Trygghet och säkerhet
2015-2018 fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Riskanalys – underlag till Handlingsprogram Trygghet och säkerhet
2015-2018 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Räddningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet 2015-2018 samt delprogram Brandsäkerhet och delprogram Operativa insatser
Ks/2016:99 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har sammanställt förslag till Handlingsprogram trygghet och
säkerhet 2015-2018. Enligt gällande lagstiftning ska Handlingsprogram Trygghet och säkerhet, delprogram Brandsäkerhet, och delprogram Operativa insatser fastställas i kommunfullmäktige vilket föreslås i detta ärende.
Även delprogram Krisberedskap ska, enligt gällande lagstiftning, fastställas i
kommunfullmäktige men kommer att tas upp för behandling vid senare tillfälle. Övriga delprogram fastställs av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2016-01-20
Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018
Delprogram Brandsäkerhet
Delprogram Operativa insatser
Samrådsredogörelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 samt delprogram
Brandsäkerhet och delprogram Operativa insatser fastställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i handlingsprogrammet och delprogrammen.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa övriga delprogram till
Handlingsprogram Trygghet och säkerhet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Handlingsprogram Trygghet och säkerhet 2015-2018 samt delprogram
Brandsäkerhet och delprogram Operativa insatser fastställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i handlingsprogrammet och delprogrammen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-10

− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa övriga delprogram till
Handlingsprogram Trygghet och säkerhet.

Justerandes sign
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§ 32

Preliminärt bokslutsresultat för 2015 samt överföring av investeringsanslag till 2016
Ks/2016:90 049
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en rapport över kommunens preliminära bokslutsresultat 2015. I ärendet ingår investeringsbudgetens avräkning för 2015 med
förslag till överföring av investeringsanslag till 2016. Stadskontoret föreslår att
dessa regleringar och överföringar godkänns som underlag för utarbetande av
den slutliga årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering
tas emot och informationen läggs till handlingarna.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 godkänns enligt upprättad förteckning med totalt 89 047 tkr, varav 92 930 tkr avser skattefinansierad verksamhet och -3 883 tkr avser affärsverksamhet.
− Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med
totalt 89 047 tkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering
tas emot och informationen läggs till handlingarna.
− Ombudgetering av investeringsanslag till 2016 godkänns enligt upprättad förteckning med totalt 89 047 tkr, varav 92 930 tkr avser skattefinansierad verksamhet och -3 883 tkr avser affärsverksamhet.
− Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med
totalt 89 047 tkr.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Justerandes sign
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§ 33

Tillfälligt stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen
Ks/2015:530 133
Sammanfattning
Regeringen föreslår i sin proposition 2015/16:47 att ett nytt ramanslag 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting förs upp i statens budget med 9,8 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för 2015. Medlen är avsedda att minska
trycket på den kommunala ekonomin. De extra statsbidragen uppgår för Jönköpings kommun till 66,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen används till
att täcka engångskostnader för kommunen avseende flyktingmottagning
samt kostnader i ordinarie verksamheter om dessa påverkas väsentligt
av den uppkomna situationen.
− Kommunstyrelsen ges delegation att besluta om användningen inom
kommunen av de tillfälliga statsbidragen uppgående till 66,2 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2016-01-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen används till
att täcka engångskostnader för kommunen avseende flyktingmottagning
samt kostnader i ordinarie verksamheter om dessa påverkas väsentligt
av den uppkomna situationen.
− Kommunstyrelsen ges delegation att besluta om användningen inom
kommunen av de tillfälliga statsbidragen uppgående till 66,2 mnkr.

Justerandes sign
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§ 34

Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2016
Ks/2016:97 009
Sammanfattning
Årsstämma med Jönköping Rådhus AB äger rum 2016-03-29. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö, med chefsjurist Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2016-03-29.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö, med chefsjurist Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2016-03-29.

Beslutet expedieras till:
A Hulusjö
U Rosander
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018
Ks/2015:477 779
Sammanfattning
Region Jönköpings län har översänt Regional handlingsplan kommunal eHälsa
2015-2018. Primärkommunalt samverkansorgan har 2015-09-04 beslutat att
ställa sig bakom Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 och
rekommendera länets kommuner att anta handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018
Socialnämndens beslut 2016-01-19 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2016-01-20 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 antas.
− Förändrade investeringsutgifter och driftkostnader föranledda av handlingsplanen beaktas i berörda nämnders förslag till VIP.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Regional handlingsplan kommunal eHälsa 2015-2018 antas.
− Förändrade investeringsutgifter och driftkostnader föranledda av handlingsplanen beaktas i berörda nämnders förslag till VIP.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2015
Ks/2016:82 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2015, daterad 2016-01-28
Arbetsmarknadsavdelningens rapport ”Jönköpings kommuns arbetsmarknadsåtgärder 2015”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2015 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-02-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2015 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sommarjobb och feriepraktik 2016
Ks/2015:536 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2015-12-14 § 138 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2016. Förslaget innebär att 275 sommarjobb ordnas och att feriepraktik anordnas för alla behöriga sökande.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-12-14 § 138 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Feriepraktik anordnas 2016 för alla sökande ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun och har ferie under gymnasiet och som har
sökt men inte fått annat sommarjobb. En period i feriepraktiken omfattar 90 timmar.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller senare
och är folkbokförda i Jönköpings kommun och erhållit de fyra sista siffrorna i personnumret får söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1995 eller tidigare och som är folkbokförda i Jönköpings kommun och erhållit de fyra
sista siffrorna i personnumret erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
− Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 90 timmar bestäms till 4 200
kr per ungdom.
− Under i huvudsak juni – augusti 2016 anordnas 275 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun. De ska ha sökt
men inte fått annat sommarjobb och har avslutat sina gymnasiestudier
vårterminen 2015 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2016.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
− Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder 2016 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 1,5 mnkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-02-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Protokollsanteckning
Andreas Persson (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Det är anmärkningsvärt att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte bedömer att detta ärende berör barn i enlighet med FN:s konvention om barns
rättigheter.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Feriepraktik anordnas 2016 för alla sökande ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun och har ferie under gymnasiet och som har
sökt men inte fått annat sommarjobb. En period i feriepraktiken omfattar 90 timmar.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller senare
och är folkbokförda i Jönköpings kommun och erhållit de fyra sista siffrorna i personnumret får söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1995 eller tidigare och som är folkbokförda i Jönköpings kommun och erhållit de fyra
sista siffrorna i personnumret erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
− Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 90 timmar bestäms till 4 200
kr per ungdom.
− Under i huvudsak juni – augusti 2016 anordnas 275 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun. De ska ha sökt
men inte fått annat sommarjobb och har avslutat sina gymnasiestudier
vårterminen 2015 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2016.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
− Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder 2016 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 1,5 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Redovisning av fördjupad dialog med anhöriga och personal i samband med förslag om flytt av Ebbesgården
Ks/2015:512 731
Sammanfattning
I samband med behandling av förslag till verksamhets- och investeringsplan
(VIP) för 2016–2018 beslutade kommunfullmäktige 2015-10-29 § 267 att återremittera förslaget om att en fristående enhet (Ebbesgården) byter lokal. Ärendet återremitterades till äldrenämnden för en fördjupad dialog med anhöriga
och personal. Frågan ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 2016 och beslut fattas därefter.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2016-01-20 § 10 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-02-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
− Förändring av Ebbesgårdens verksamhet enligt äldrenämndens förslag
till VIP 2016-2018 genomförs inte.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-02-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
− Förändring av Ebbesgårdens verksamhet enligt äldrenämndens förslag
till VIP 2016-2018 genomförs inte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-02-10

§ 39

Motion om scener för lokal scenkonst
Ks/2015:202 800
Sammanfattning
I en motion föreslår Jerry Hansson (V) och Ciczie Weidby (V) att kommunen
ska ställa befintliga lokaler för scenkonst till förfogande för amatörgrupper till
ett reducerat pris.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 109 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2015-03-31
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2015-11-19 § 170 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Det antecknas att ärendet utgår och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-02-10

§ 40

Yttrande över promemorian "En samlad torvprövning"
(Ds 2015:54)
Ks/2015:481 420
Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har utformat en promemoria som föreslår att
energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvtäkter, i miljöbalken. Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och förordningen (1985:626)
om vissa torvfyndigheter föreslås därför upphävas. Jönköpings kommun ges
möjlighet att senast 2016-02-15 lämna synpunkter på promemorian.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2015-11-11
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 454 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-01-14 § 6 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian ”En
samlad torvprövning” (Ds 2015:54) överlämnas enligt kommunalrådet
Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian ”En
samlad torvprövning” (Ds 2015:54) överlämnas enligt kommunalrådet
Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Mhn
Stbn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Digital översiktsplan 2015 – beslut om utställning
Ks/2016:91 212
Sammanfattning
Arbetet med Jönköpings kommuns översiktsplan fortskrider. Ett samråd genomfördes under våren 2015 som gav närmare 300 yttranden. I samrådsredogörelsen redovisas inkomna yttranden och hur dessa har beaktats och i vilken
mån de har införts i denna utställningsversion av ny översiktsplan. Kommunstyrelsens tekniska utskott är styrgrupp för översiktsplanearbetet och har vid
sitt sammanträde 2016-01-13 ställt sig bakom att planförslaget ska ställas ut.
Under utställningsperioden finns återigen möjlighet att lämna in synpunkter på
planförslaget. Därefter sker en revidering innan översiktsplanen överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget överlämnas härmed till
kommunstyrelsen för beslut om utställning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-15
Digital översiktsplan 2015, utställningsversion. (Planförslaget är helt digitalt
och finns på http://karta.jonkoping.se/app/oplan/test/index.html)
Samrådsredogörelse och sammanfattning av inkomna yttranden 2016-01-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Förslag till Digital översiktsplan 2015 ställs ut under perioden
15 februari-18 april 2016 enligt 4 kap 6§ plan- och bygglagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Förslag till Digital översiktsplan 2015 ställs ut under perioden
15 februari-18 april 2016 enligt 4 kap 6§ plan- och bygglagen.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Förslag till köpeavtal för fastigheten Åsen 1:25 och fastigheten Orkestern 1
Ks/2015:535 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Åsen 1:25.
Fastigheten är belägen på Hedenstorp och utgör en del av ett område som planeras vara ett nytt verksamhetsområde i kommunens fördjupade översiktsplan.
Förslaget till köpeavtal innebär att kommunen förvärvar aktuell fastighet till en
köpeskilling om 3 200 tkr. Utöver detta ersätter kommunen säljarna med en
engångsersättning uppgående till 463 tkr samt möjlighet för säljarna att förvärva en tomt (Orkestern 1) till ett pris som är reducerat med knappt 900 tkr.
Kommunens ersättning till säljarna uppgår till ett sammanlagt värde av 4 563
tkr. Skillnaden mellan köpeskilling och sammanlagt värde på ersättning utgörs
av ersättning för förlorade hyresintäkter samt ersättning för kostnader som uppstår hos säljarna i samband med flytt.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-12-08 § 257 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-01-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar
fastigheten Åsen 1:25 godkänns.
− Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun säljer fastigheten Orkestern 1 godkänns.
− Betalning till köparen uppgående till totalt 3 663 tkr utgörande köpeskilling om 3 200 tkr samt engångsersättning om 463 tkr finansieras
inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv.
− Återstående del av ersättningen till säljarna i form av reducerat pris vid
förvärv av Orkestern 1 uppgående till 900 tkr belastar tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-02-10

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar
fastigheten Åsen 1:25 godkänns.
− Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun säljer fastigheten Orkestern 1 godkänns.
− Betalning till köparen uppgående till totalt 3 663 tkr utgörande köpeskilling om 3 200 tkr samt engångsersättning om 463 tkr finansieras
inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv.
− Återstående del av ersättningen till säljarna i form av reducerat pris vid
förvärv av Orkestern 1 uppgående till 900 tkr belastar tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte delar i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Uppsägning av tomträttsupplåtelse avseende fastigheten Jönköping
Överskottet 2, Oskarshallsgatan 6, Jönköping
Ks/2015:537 256
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att tomrättsupplåtelsen avseende fastigheten Överskottet 2 som är upplåten till Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB sägs upp.
Bakgrunden är att fastigheten Överskottet 2 är belägen inom ramprogramsområdet för Södra Munksjön nämnden föreslår att tomträttsupplåtelsen sägs upp
för att underlätta för framtida exploatering.
Enligt lag äger endast fastighetsägaren rätt att säga upp tomträttsavtalet varvid
tomträtten kan upphöra vid utgången av vissa tidsperioder. I avtalet har parterna kommit överens om att denna tidsperiod för kommunens rätt att säga upp
avtalet ska vara 20 år varvid denna period löper ut 2018-03-31. Uppsägning
måste ske minst två år före periodens utgång.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-12-08 § 268 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppsägning av tomträttsavtal avseende fastigheten Jönköping Överskottet 2, godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förhandla fram ett avtal med tomträttshavaren angående lösen (förvärv) av på fastigheten Överskottet 2
befintliga byggnader samt övriga anläggningar som enligt lag utgör tillbehör till tomträtten.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppsägning av tomträttsavtal avseende fastigheten Jönköping Överskottet 2, godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förhandla fram ett avtal med tomträttshavaren angående lösen (förvärv) av på fastigheten Överskottet 2
befintliga byggnader samt övriga anläggningar som enligt lag utgör tillbehör till tomträtten.

Justerandes sign
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§ 44

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan
för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl., Jönköpings kommun
Ks/2016:93 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ändring av detaljplan för del
av stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl. Jönköpings kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelning för fastigheterna Almen 2 och Almen vilken är en del av Tomtindelning för Östra stadsdelen (EIII31). Den plan som ändras är Stadsplan för del av
Smedjegatsområdet m.m. å Östra stadsdelen m.fl. i Jönköping (EII541). Kommunstyrelsen ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-01-18 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av detaljplan för del av stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra
stadsdelen m.fl., Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av detaljplan för del av stadsplan för del av Smedjegatsområdet m.m. å Östra
stadsdelen m.fl., Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 45

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan
för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköping
Ks/2016:94 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan)
å södra stadsdelen i Jönköping. Syftet med ändringen av detaljplanen är att
upphäva tomtindelning för fastigheterna Malmen 2 och Malmen vilken är en
del av Tomtindelning för del av kv. Malmen å södra stadsdelen uti Jönköping
(EIII235). Den plan som ändras är Stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl.
(del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköping (EII575). Kommunstyrelsen
ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-01-18 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Måttstocken m.fl. (del av Södergatan) å södra stadsdelen i Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 46

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för del av stadsplan
för kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet, Jönköpings kommun
Ks/2016:96 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utformat förslag till ändring av detaljplan för del av
Stadsplan för kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet. Syftet med ändringen
av detaljplanen är att upphäva tomtindelning för fastigheterna Lavan 12 och 13,
vilka styrs av Förslag till ändrad tomtindelning för del av kvarteret Lunden i
Södra stadsdelen i Jönköping (EIII276). Den plan som ändras är Stadsplan för
kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet (EIII464). Kommunstyrelsen ges
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2016-01-19 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget till ändring av
detaljplan för del av stadsplan för kvarteret Plinten m.fl. i Ståltorpsområdet, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes sign
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§ 47

Medborgarförslag om naturvårdsinsatser vid Skrämmabäcken, Elmiafältet
Ks/2015:328 430
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Christer Rausner att berörda förvaltningar genomför naturvårdsinsatser vid Skrämmabäcken, Elmiafältet.
Kommunfullmäktige har 2015-08-26 § 198 överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-07-02
Tekniska nämndens beslut 2015-11-10 § 225 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-10 § 453 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
C Rausner
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Medborgarförslag om parkeringssituationen på Ekhagen
Ks/2015:330 315
Sammanfattning
Johan Blomqvist föreslår att delar av Ekhagsringen breddas för att skapa utrymme för parkeringsplatser längs gatan då parkeringssituationen i området är
ansträngd för boende och besökare.
Kommunfullmäktige har 2015-08-26 § 198 överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-07-02
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-11-12 § 407 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-12-08 § 248 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
J Blomqvist
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes sign
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§ 49

Medborgarförslag om en kick-park vid Landsjöskolan
Ks/2015:340 800
Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnas förslag på att utöka nuvarande kick-park vid
Landsjöskolan i Kaxholmen.
Kommunfullmäktige har 2015-08-26 § 198 överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-08-04
Kommundelsråd Skärstad-Ölmstads yttrande 2015-11-26
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-15 § 192 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Johansson
Kfn
Kdr Skärstad-Ölmstad
Diariet

Justerandes sign
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§ 50

Medborgarförslag om förändringar av motionsspår vid IKHP:s
motionsanläggning
Ks/2015:381 312
Sammanfattning
I ett medborgarförslag lämnar Göran Johansson förslag på förändringar i Huskvarnabergens naturreservat avseende motionsspåren vid IK Hakarpspojkarnas
(IKHP) motionsanläggning.
Kommunfullmäktige har 2015-09-23 § 221 överlämnat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-09-22
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-15 § 191 med tillhörande handlingar
Kommundelsråd Huskvarnas yttrande 2016-02-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
G Johansson
Kfn
Kdr Huskvarna
Diariet

Justerandes sign
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