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§ 170
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2015-05-12 att avslå Vindin AB:s ansökan
om tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft, delområde
Haurida Västra, på fastighetema Kråketorp l :2 i Aneby kommun och Svarttorps-Tokeryd l :5 i lönköpings kommun.
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2015-05-11 om utvidgning, precisering
och komplettering av syftet, ändring av föreskrifter och fastställande av skötselplan för naturreservatet Västanå i lönköpings kommun.
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2015-05-18 att avslå överklaganden av
detaljplan för del av Marie bo l: l, förskola vid Förborgs gatan/Humlevägen i
lönköpings kommun.
Sveriges Kommuner och Landstings meddelande 2015-04-29 med överlämnade av Ekonomirapport- april 2015.
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 121 om start av hem för vård eller boende
för unga.
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 123 gällande överenskommelser om mottagandet av ensamkommande :flyktingbam under 2015.

Följande handlingar biläggs:
Personalsutskottets protokoll2015-04-15 § 28-35.
Anmäls vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 171

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kanslichefens beslut att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra
sida från och med 2015-07-20 till och med 2015-08-09 med anledning av Jönköpingsfesten.
Respelctive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja ABF lönköpings län 7500 kr till studiecirkel samhällsorientering för nyanlända från anslaget för integration och delaktighet 20 15.
Personalsutskottets protokol12015-04-15 § 28-35

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 172

Jämställdhetsrapport 2014
Ks/2014:456 026
Sammanfattning
Enligt "Jämställdhetsplan 2012-2014" som kommunfullmäktige antog
2011-12-01 ska åtgärder och effekter av jämställdhetsarbetet årligen redovisas.
stadskontoret redovisar nu kommunens arbete med för att motverka diskriminering och säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar får en likvärdig
samhällsservice oavsett kön.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-29
Jämställdhetsrapport för Jönköpings kommun 2014
Samverkansprotokoll2015-04-23 § 37
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Rapport angående kommunens arbete för ökadjämställdhet 2014 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-05-25 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) reviderade yttrande 2015-06-03 vari
sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut
tillstyrks med följande tillägg:
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i dialog med de fackliga organisationerna utveckla nya styrprinciper där medarbetamas kompetens sätts i
centrum enligt vad som framgår av kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
yttrande.
- Uppdrag ges till äldrenämnden att i dialog med brukare och fackliga organisationer arbeta fram ett nytt tidsrapporteringssystem för hemtjänsten.
- Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i dialog med de facldiga organisationerna integrera målen för jämställdhets- och integrationsarbetet i det systematiska
kvalitets- och arbetsmilj öarbetet enligt vad som framgår av undertecknads
yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Yrkanden
Kommunalrådet Mona F orsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag samt avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S)
tilläggsförslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till andra strecksatsen i kommunalrådet Mona
Forsbergs (S) yttrande.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Mona F orsbergs (S) tre tilläggsförslag och behandlar förslagen var för sig.

Omröstning l
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) första strecksats och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå densamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
Upprop fönättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
David Jersenius (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Mona Forsberg (S) första strecksats.

Utdragsbestyrkande
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Omröstning 2
Ordföranden ställer härefter proposition om bifall till respektive avslag på
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) andra strecksats och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå densamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
David J ersenius (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x
x
x
x
x
x

x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mona Forsberg (S) andra strecksats.

Omröstning 3
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall till respektive avslag på
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) tredje strecksats och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå densamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag.
Nej-röst för bifall.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
David Jersenius (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x
x
x
x
x
x

x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Mona Forsberg (S) tredje strecksats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
- Rapport angående kommunens arbete för ökadjämställdhet 2014 godkänns.
- Uppdrag ges till äldrenämnden att i dialog med brukare och fackliga organisationer arbeta fram ett nytt tidsrapporteringssystem för hemtjänsten.
Reserv ationer
Ledamötema för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunalrådet Mona Forsbergs (S) andra strecksats.

Ledamötema för S och MP reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet
Mona Forsbergs (S) första och tredje strecksats.

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Program för miljöanpassad upphandling
Ks/2011 :418

050

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2011-08-17 § 282 stadskontoret i uppdrag att ta fram ett
styrande dokument rörande miljökrav vid upphandling.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-25' reviderad 2015-03-17
Program för miljöanpassad upphandling 2014-02-13, reviderat 2015-03-17
Miljökrav anläggnings-, drift- och underhållsentreprenader 2014-02-13,
reviderat 2015-03-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Program för miljöanpassad upphandlingjämte bilaga antas för att gälla i
upphandlingar för lönköpings kommun.
- Kommunstyrelsen får besluta om löpande förändringar av icke principiell
karaktär avseende rubricerat programjämte bilaga.
- lönköpings Rådhus AB samt tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram
lämpligt ramverk för fordon avseende ekonomiska ramar samt krav relaterade till utrustning-, säkerhet- och arbetsmiljö.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-05-19 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-05-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Yrkande
David lersenius (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med ändringarna att ett nytt avsnitt 5 läggs till i programmet samt att
nuvarande avsnitt 5 och 6 dätmed blir 6 och 7. Det nya avsnittet ges följande
lydelse:

"5. Upphandling av animaliska produkter
Vid upphandling av animaliska livsmedel ska Konkurrensverkets Ja·iterier på
avancerad nivå användas. Finns ingen avancerad nivå ska Konkurrensverkets
kriterier på basnivå användas.
Utdragsbestyrkande
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Vid upphandling av ägg eller kött från fågel ska, utöver Konkurrensverkets
la-iterier, följande kriterier användas:
Varje fjäde1jä ska kunna vara ute under mist en tredjedel av sitt liv. Utevistelsen kan inte ersättas med att djuren har tillgång till verandavistelse.
Följande animaliska produkter ska aldrig köpas in om det inte bedöms som
absolut nödvändigt:
l. Dun ochfjädrar
2. Päls
Vid upphandling av produkter som inte är livsmedel, ska kommunen sträva
efter att inte köpa in produkter med animaliskt innehåll eller animaliskt
material. "

Bert-Åke Näslund (M) och Göran Bäckstrand (C) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Bert-Åke Näslund (M) och Anna Måtiensson (FP) yrkar avslag på David Jersenius (M) yrkande.
Staffan Eldöf (SD) yrkar bifall till David Jersenius (MP) yrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive David J ersenius (MP) yrkande och finner det förstnämnda
antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för David Jersenius (MP) yrkande.
Upprop föll'ättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes !~~ur

\Yr

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Beli-ÅkeNäslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Måtiensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Hall'iet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)

x
x
x
x
x
x

Nej

x

x
x
x

x
Utdragsbestyrkande
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x
x
x

David Jersenius (MP)
Staffan Eldöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x

Summa

7

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
David Jersenius (MP) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Program för miljöanpassad upphandlingjämte bilaga antas för att gälla i
upphandlingar för Jönköpings kommun med de av David Jersenius (MP)
yrkande ändringarna enligt ovan.

- Kommunstyrelsen får besluta om löpande förändringar av icke principiell
karaktär avseende mbricerat program jämte bilaga.
- Jönköpings Rådhus AB samt tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fi·am
lämpligt ramverk för fordon avseende ekonomiska ramar samt krav relaterade till utmstning-, säkerhet- och arbetsmiljö.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Återredovisning av den interna kontrollen för anläggningstillgångar
Ks/2013:503

007

Sammanfattning
stadskontoret har av kommunstyrelsen 2013-12-04 § 397 fått i uppdrag att
återredovisa hur den interna kontrollen av anläggningstillgångar fullföljs. Uppdraget gavs mot bakgmnd av en revisionsrapport om anläggningstillgångar
daterad 2013-10-16.
stadskontoret har nu gjort en processkartläggning av ekonomisystemets allläggningsreskontra och utifrån denna även en rutinbeskrivning för reskontrans
hantering. Genom processkartläggningen och rutinbeskrivningen har synpunkter och rekommendationer från kommunrevisionen kunnat tillgodoses.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-18
Rutinbeskrivning anläggningsreskontra 2015-04-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets återredovisning av den interna kontrollen för anläggningstillgångar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets åtenedovisning av den interna kontrollen för anläggningstillgångar godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justeran;~f~n

v~v l
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§ 175

Yttrande över förslaget "Tillsammans för en jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län"
Ks/2015:169 779

Sammanfattning
Region Jönköpings län har överlämnat remiss "Tillsammans för en jämlik hälsa
och ett bra liv i Jönköpings län" till Jönsköpings kommun för yttrande senast
2015-06-08. Remissen innehåller strategi för folkhälsoarbetet fram till2025
samt en handlingsplan för perioden 2015-2017. Visionen för arbetet är samma
som rubriken och de övergripande målen i strategin är "Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i J önköpings län" och "Skillnadema i hälsa har minskat mellan olika grupper".
Beslutsunderlag
Region Jönköpings läns remiss 2015-03-02
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 63 med tillhörande handlingar
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-23 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2015-05-08
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-05-11 § 59 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-05-12 § 85 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-13 § 69 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2015-05-19 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens yttrande 2015-05-20 § 70 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-21 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-21 med överlämnande av förslag till
kommunens yttrande. stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- stadskontorets förslag till yttrande på remissen "Tillsammans för en jämlik
hälsa och ett bra liv i Jönköpings län" godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets förslag till yttrande på remissen "Tillsammans för en jämlik
hälsa och ett bra liv i lönköpings län" godkänns.

Beslutet expedieras till:
Region lönköpings län
Kfn
Stbn
Rtj
U an

Tn
Bun
Sn
Än

Justerandes signatur
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§ 176

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och
fritidshem
Ks/2015:248 690

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom
förskola, familjedaghem och fritidshem fastställs. Nämnden föreslår vidare att
kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att årligenjustera avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och
fi'itidshem. Förslaget är föranlett av att regeringen beslutat att indexera inkomsttaket vid beräkning av maxtaxa inom förskola och fritidshem. Indexeringen påverkar storleken på statsbidrag avseende förskola och fritidshem som
betalas ut tilllandets kommuner.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-13 § 61 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-05-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-05-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fi'itidshem
fastställs och böljar tillämpas från och med den l juli 2015 i enlighet med
barn- och utbildningsnämndens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att, inom ramen för den
nationella maxtaxan för förskola och fritidshem, årligen fastställa avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fritidshem i Jönköpings kommun.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-05-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Föreslagna förändringar av avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fritidshem avslås.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda effekten av att avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fritidshem bibehålls på nuvarande nivåer. Uppdraget åtelTapporteras till kommunfullmäktige senast i november 2015.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fönåttas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
David Jersenius (MP)
Staffan Eldöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x
x
x
x
x
x

x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fritidshem
fastställs och börjar tillämpas från och med den l juli 2015 i enlighet med
barn- och utbildningsnämndens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att, inom ramen för den
nationella maxtaxan för förskola och fritidshem, årligen fastställa avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, familjedaghem och fritidshem i lönköpings kommun.
Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet IlanDe Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 177

Samverkan med Arbetsförmedlingen kring uppföljning av personer
som avslutat välfärdsjobb
Ks/2014:485 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2014-11-27 § 252, i samband med beslut om VIP
2015-2017, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta initiativ
till en dialog med Arbetsförmedlingen om hur det offentliga kan följa upp och
stödja de personer som efter avslutat välfärdsjobb inte har etablerat sig på den
reguljära arbetsmarknaden altemativt påbö1jat studier. Uppdraget ska redovisas
till kommunfullmäktige i juni 2015.

Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-05-11 §58 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-05-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
- Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i september
2015 till kommunfullmäktige redovisa vilka insatser arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen ska ge vid anställningens slut till de personer som haft välfärdsjobb och som inte gått vidare till arbete eller studier.

Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-06-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
- Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i september
2015 till kommunfullmäktige redovisa vilka insatser arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen ska ge vid anställningens slut till de personer som haft välfärdsjobb och som inte gått vidare till arbete eller studier.

Justerandes signatur
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§ 178

Lokaler för HVB-verksamhet och genomgångsbostäder för
flyktingar
Ks/2015:244 040

Sammanfattning
Socialnämnden har 2015-04-21 § 100 beslutat begära tillstånd hos kornmunstyrelsen att omdisponera anslag inom investeringsbudgeten. Två av projekten
avser byggnation av HVB-hem. Ett HVB-hem imättas för unga tjejer och ett
HVB-hem imättas för ensamkommande bam och ungdomar. Utöver detta föreslår socialnämnden ombyggnation av del av Hus B på Tändsticksområdet i
syfte att lokalema ska kunna användas som genomgångsbostäder för flyktingar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 100 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets yttrande 2015-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-05-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva och lokalanpassa en byggnad
som ska tjäna som HVB-hem för unga tjejer med 8 platser till en utgift om
5 000 tkr.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att bygga om del av Hus B på Tändsticksområdet till genomgångsbostäder för flyktingar till en utgift om 800 tla.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att bygga om "Gula villan" till en utgift
om 6 250 tkr i syfte att byggnaden ska tjäna som HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar med 13 platser.
- Anslag uppgående till totalt 8,8 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2015 för genomförande av fastighetsförvärv och planerad ombyggnation.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till3 250 tkr
inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
- Tilläggsanslag 2015 uppgående till totalt 8 800 tkr delfinansieras med l 800
tkr från anslaget Lokaler intem uthyming. Återstående anslagsbehov 2015
uppgående till totalt 7 mnla finansieras genom ökad upplåning.
- Tillkommande kostnader för socialnämnden avseende HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar samt flyktingboende ryms inom intembudget för invandrar- och flyktingverksamheten.
- Tillkommande kostnader för socialnämnden avseende HVB-hem i egen regi
för unga tjejer ryms inom socialnämndens befintliga budgetram genom avveckling av placeringar i extema HVB-hem.

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-06-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva och lokalanpassa en byggnad
som ska tjäna som HVB-hem för unga tjejer med 8 platser till en utgift på
upp till 8 000 tkr.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att bygga om "Gula villan" till en utgift
om 6 250 tkr i syfte att byggnaden ska tjäna som HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar med 13 platser.
- Anslag uppgående till totalt 11,0 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2015 för genomförande av fastighetsförvärv och planerad ombyggnation.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till3 250 tkr
inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
- Tilläggsanslag 2015 uppgående till totalt Il 000 tkr delfinansieras med l
000 tla från anslaget Lokaler intem uthyming. Återstående anslagsbehov
2015 uppgående till totalt 10 mnla finansieras genom ökad upplåning.
- Tillkommande kostnader for socialnämnden avseende HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar ryms inom intembudget för invandraroch flyktingverksamheten.
- Tillkommande kostnader för socialnämnden avseende HVB-hem i egen regi
för unga ijejer ryms inom socialnämndens befintliga budgetram genom avveckling av placeringar i extema HVB-hem.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Yrkande
Staffan Eldöf (SD) yrkar avslag på strecksatsema 2, 4, 5 och 6 i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag samt att beloppet i strecksats tre ändras
från 11,0 mnla till 8,0 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva och lokalanpassa en byggnad
som ska tjäna som HVB-hem för unga tjejer med 8 platser till en utgift på
upp till 8 000 tkr.
- Telmiska nämnden ges i uppdrag att bygga om "Gula villan" till en utgift
om 6 250 tkr i syfte att byggnaden ska tjäna som HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar med 13 platser.
- Anslag uppgående till totalt Il ,O mnkr ställs till telmiska nämndens förfogande 2015 för genomförande av fastighetsförvärv och planerad ombyggnation.
Justerandes signatur
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- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till3 250 tkr
inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
- Tilläggsanslag 2015 uppgående till totalt 11 000 tkr delfinansieras med l
000 tkr från anslaget Lokaler intem uthyming. Återstående anslagsbehov
2015 uppgående till totalt lO mnkr finansieras genom ökad upplåning.
- Tillkommande kostnader för socialnämnden avseende HVB-hem för ensamkommande bam och ungdomar ryms inom intembudget för invandraroch flyktingverksamheten.
- Tillkommande kostnader för socialnämnden avseende HVB-hem i egen regi
för unga tjejer ryms inom socialnämndens befintliga budgetram genom avveckling av placeringar i extema HVB-hem.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården
Ks/2015:209 770
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
- Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
- Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-06-16.
- Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17.

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Översyn av Jönköpingsmodellen för beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen
Ks/2015:210 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 § 73, i samband med redovisning
av uppdrag att utreda skälen till de ökade behoven av hemtjänst, att uppdra åt
kommunstyrelsen att göra en översyn av Jönköpingsmodellen för beräkning av
framtida resursbehov inom äldreomsorgen samt vid behov föreslå förändringar.
stadskontoret redovisar genomförd översyn med förslag till förändringar.
Beslutsunderlag
stadskontorets tjänsteslaivelse 2015-05-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-05-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- stadskontorets redovisning godkänns.
-

Föreslagna förändringar i resursberäkningsmodellen för äldreomsorgen
godkänns.

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-05-21 med forslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- stadskontorets redovisning godkänns.
- Föreslagna förändringar i resursberäkningsmodellen för äldreomsorgen,
benämnd Jönköpingsmodellen, godkänns.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
- stadskontoret ges i uppdrag att fortsätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-05-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kornmunstyrelsen för egen del följande:
stadskontoret ges i uppdrag att fortsätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
stadskontorets redovisning godkänns.
Föreslagna förändringar i resursberäkningsmodellen för äldreomsorgen,
benämnd Jönköpingsmodellen, godkänns.
Kornmunstyrelsen ges i uppdrag att fmisätta översynen av resursberäkningsmodeller inom socialtjänsten.

Justerandes signatur
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§ 181

Antagande av detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl.,
Jönköpings kommun
Ks/2015:189 214
Sammanfattning
stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-19 föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplan för förskola på del av Hisingstorp l :2 m.fl., i lönköpings kommun.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 60 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Detaljplanen för förskola på del av Hisingstorp l :2 m. fl., lönköpings kommun daterad 2015-02-10 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för förskola på del av Hisingstorp l :2m. fl., lönköpings kommun daterad 2015-02-10 antas.

Justerandes signatur
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§ 182

Antagande av detaljplan för Idyllen 1 m.fl., Hovslätt, Jönköpings
kommun
Ks/2015:241 214

Sammanfattning
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 156 att anta detaljplan för byggnation av flerbostadshus på Idyllen l m.fl., Hovslätt, lönköpings kommun.
Länsstyrelsen upphävde kornmunfullmäktiges beslut därav behandlas ärendet
igen efter förslag från stadsbyggnadsnämnden 2015-04-23 § 136.
Beslutsunderlag
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-23 § 136 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kornmunfullmäktige
- Detaljplanen för Idyllen l m.fl., Hovslätt, lönköpings kornmun daterad
2015-04-14 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
David lersenius (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans
ställe tjänstgör Thordis Samuelsson (V).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplanen för Idyllen l m.fl., Hovslätt, lönköpings kornmun daterad
2015-04-14 antas.

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Försäljning av delar av fastigheten Simsholmen 1:1 samt fastigheterna Östen 2 och Övergången 5 i Jönköpings kommun
Ks/20 15:266 253
Sammanfattning
Jönköpings kommun äger fastigheterna Östen 2 och Övergången 5 i Jönköpings kommun. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-04-24 § 86 ska all
kommunalägd mark inom Södra Munksjöområdet överföras till Södra Munksjön Utvecklings AB. Som ett delmoment i ovanstående uppdrag föreslår tekniska nämnden att köpeavtal avseende två delområden som ingår i fastigheten
Simsholmen l: l samt förslag på överenskommelse om fastighetsreglering avseende Östen 2 och Övergången 5 godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-05-12 § 96 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun försäljer
två delområden från fastigheten Simsholmen l: l till Södra Munksjön Utvecklings AB för en köpeskilling om 1,56 mnkr godkänns.
- Överenskommelse om fastighetsreglering i vilket tekniska nämnden i J önköpings kommun avyttrar fastigheterna Östen 2 och Övergången 5 i Jönköpings kommun till Södra Munksjön Utvecklings AB för en köpeskilling om
19,7 mnkr godkänns.
- Tekniska nämnden kompenseras för minskat intäktskrav till följd av försäljningen av Östen 2 och Övergången 5 i Jönköpings kommun.
- Budgeterat resultat 2015 för kommunen försämras med motsvarande belopp.
- Förändrat intäktskrav för tekniska nämnden för verksamhetsåret 2016 och
framåt beaktas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Köpeavtal genom vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun försäljer
två delområden från fastigheten Simsholmen l: l till Södra Munksjön Utvecklings AB för en köpeskilling om 1,56 mnkr godkänns.
- Överenskommelse om fastighetsreglering i vilket tekniska nämnden i Jönköpings kommun avyttrar fastigheterna Östen 2 och Övergången 5 i Jönkö-
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pings kommun till Södra Munksjön Utvecklings AB för en köpeskilling om
19,7 mnkr godkänns.
- Tekniska nämnden kompenseras för minskat intäktskrav till följd av försäljningen av Östen 2 och Övergången 5 i lönköpings kommun.
- Budgeterat resultat 2015 för kommunen försämras med motsvarande belopp.
- Förändrat intäktskrav för tekniska nämnden för verksamhetsåret 2016 och
framåt beaktas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.

Justerandes signatur
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§ 184

Tomträttsavtal för 3D-fastighet som ska bildas i anslutning till Åkerfältet 3, Mässvägen i Jönköping
Ks/2015:265 256

Sammanfattning
Som ett led i den övergripande utvecklingen av Rosenlundsområdet har Jönköpings Racketcentrum valt att göra en satsning på hotell- och restaurangverksamhet i anslutning till befintlig idrottsanläggning. Med anledning av detta
upprättades och undertecknades tidigare i år ett tilläggsavtal till tomträttsavtal
för fastigheten Åkerfåltet 3, avseende höjning av tomträttsavgäld samt ändrat
användningsområde. Nu önskar man bilda en 3D-fastighet som ska utgöras av
tillbyggnaden, vilken föreslås upplåtas med tomträtt till det nybildade bolag
som ska driva hotell- och restaurangverksamheten. Med anledning av detta
krävs ytterligare ändring av det befintliga tomträttsavtalet då användningsområdet ändras tillbaka till endast idrottverksamhet samt att tomträttsavgälden
minskas. Nytt tomträttsavtal har därmed upprättats.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-05-12 § 93 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) fårslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kornmunfullmäktige
- Upprättat tomträttsavtal för den blivande 3D-fastigheten i anslutning till
Åkerfåltet 3, Mässvägen i Jönköping godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Upprättat tomträttsavtal för den blivande 3D-fastigheten i anslutning till
Åkerfåltet 3, Mässvägen i Jönköping godkänns.
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§ 185

Tomträttsavtal för Fritiden l (Rosa villan) i Jönköping
Ks/2015:148 256
Sammanfattning
I juni 2013 beslutade tekniska nämnden att upplåta fastigheten Fritiden l med
tomträtt. Efter ett anbudsförfarande föreslår nu tekniska nämnden att ett tomträttsavtal mellan lönköpings kommun och Tabole Restaurang AB godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-04-14 § 71 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-05-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Tomträttsavtal inkl. bilagor mellan lönköpings kommun och Tabole Restaurang AB godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yttrande 2015-05-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämndens förslag till tomträttsavtal mellan lönköpings kommun
och Tabole Restaurang AB avslås.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta ett förslag till tomträttsavtal
mellan lönköpings kommun och UNF distrikt Jönköping.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) och David Jersenius (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
David Jersenius (MP)
Staffan Eldöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)

x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

7

7

l

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster vmjämte en ledamot avstår
från att rösta. Med beaktande av ordförandes utslagsröst har kommunstyrelsen
beslutat bifalla kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Tomträttsavtal inkl. bilagor mellan lönköpings kommun och Tabole Restaurang AB godkänns.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
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§ 186

Revidering av exploateringsbudget för 2015
Ks/2015:272 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten 2015. Förändringen är bl.a. föranledd av utfallet av exploateringsverksamheten 2014.
Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget innebär en
minskning av investeringsvolymen med netto ca 4 7, 7 mnkr jämfört med tidigare fastställd budget. Den beräknade intäkten avseende realiserad värdeökning
vid tomtförsäljning minskar enligt den reviderade budgeten med 31,6 mnkr.
Föreslagna förändringar av budgeten kornmenteras i tekniska kontorets 1jänsteskrivelse.
stadskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag, med den korrigering av
summering avseende generalplaneanläggningarnas utgifter som framgår av
tabellen på sidan 3.
Exploateringsplan för 2016-2018 och drifts- och kapitalkostnader med anledning av exploateringsplanen behandlas i samband med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-05-12 § 88 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-05-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2015 godkänns innebärande
ökade investeringar med 6 742 tkr, ökad exploateringsinlmmst med
36 191 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 18 231 tkr.
- Den reducerade investeringsvolymen med netto 4 7 680 tkr regleras genom
reducering av kornmunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2015 godkänns innebärande
ökade investeringar med 6 742 tkr, ökad exploateringsinkomst med
36 191 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 18 231 tlcr.
Den reducerade investeringsvolymen med netto 4 7 680 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.

Justerandes signatur
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§ 187

Förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ks/20 15:260 460
Sammanfattning
Jönköpings kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel anger avgifter för
kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel enligt livsmedelslagstiftningen och EU:s regler inom livsmedelsområdet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlämnat förslag till en reviderad taxa.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-05-07 §56 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
antas att gälla fi·.o.m. 2015-07-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Justerandes signatur
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§ 188

Medborgarförslag om vatten- och avloppsnät i Svarttorp
Ks/2014:447 330

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att lönköpings kommun ska ta ett samlat grepp
på VA-frågorna i Svarttorp och sammankoppla vatten och avlopp med Lekeryd.
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 256 att överlåta medborgarförslaget till kornmunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till tekniska
nämnden och kommundelsråd Lekeryd.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-25
Tekniska nämndens beslut 2015-05-12 § 83 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-05-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
S-Å Granberg
Tn
Diariet

Justerandes signatur
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§ 189

Medborgarförslag om cykelväg mellan Svarttorp och Lekeryd
Ks/2014:448 312
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Jönköpings kornmun tillsammans med Trafikverket bygger en cykelväg mellan Svarttorp och Lekeryd.
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 25 6 att överlåta medborgarförslaget till kornmunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och kommundelråd Lekeryd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-25
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-23 § 158 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-05-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
- Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-03

§ 190

Medborgarförslag om parkeringsrutor på Eldlagen
Ks/2015:96 315
Sammanfattning·
I ett medborgarförslag föreslår Bassam Koutcho att parkeringsrutor målas på
3-timmarsparkeringama längs med ett antal gator på Ekhagen, för att få bättre
ordning och plats med fler parkerade fordon.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-29 § 4 att överlåta medborgarförslaget
till kommunstyrelsens för beslut. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-12-11
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-04-23 § 160 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-05-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
- Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-06-03
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
B Koutcho
Tn
Stbn
Diariet

Justerandes signatur
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