JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-29

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00-11.00

Beslutande

Andreas Sturesson (KD) tjänstgörande ordförande
Per Johansson ers M Green (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M) fr kl 09.50
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD) ers S Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP) ers A Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S) ers E Lagerqvist (S)
Dan Mattsson (S) ers C Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)

Övriga närvarande

Albert Åhs (M)
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Jan Ericson (S) till kl 10.00
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)

Utses att justera

Andreas Persson (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Leif Eriksson, ekonomichef
Anders Hansson, stadsjurist
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 187-193

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Andreas Sturesson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-05-29

Datum för anslags uppsättande

2013-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 2013-04-24 ”Befolkningsförändringar som utmanar ekonomin”.
Länsstyrelsens beslut 2013-04-29 om bildande av naturreservatet Klevabergen
i Jönköpings kommun.
Bergsstatens beslut 2013-05-15 om bearbetningskoncession för området Norra
Kärr nr 1 i Jönköpings kommun, Jönköpings län.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2013-04-22 § 29-30

Välfärdsutskottets protokoll

2013-04-24 § 23-28

Tekniska utskottets protokoll

2013-04-24 § 57-60

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2013-04-09 § 25-38

Protokoll från kommundelsrådet Gränna-Visingsö

2013-04-29 § 9-16

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 10.45.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd för utlandsresa till
England för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet.
Stadsdirektörens beslut:
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
om besluts- och behörighetsattestanter år 2013 för stadskontoret.
Finanschefens beslut om upptagande av lån i Swedbank å 150 mnkr.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om flaggning vid Hovrättstorget 2013-05-10 med svenska,
norska och danska flaggor med anledning av Nordiska teaterfestivalen
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-05-27 t.o.m. 2013-08-18 med anledning av ”Sommarprogram” inom ramen för stadsbyggnadsvisionen
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-09-09 t.o.m. 2013-09-29 med anledning av Kultur Dag och Natt
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
vecka 30-32 med anledning av Jönköpingsfesten och SM i Triathlon 2013
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-07-01 t.o.m. 2013-07-21 med anledning av skådespelet ”Spektaklet om
ett kungamord”.
Utredningschefens beslut om att bevilja föreningen mot könsstympning och
tvångsäktenskap 5 000 kr från anslaget för integration och delaktighet 2013.
Ledningsutskottets protokoll 2013-04-22 § 29-30.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2013-04-09 § 25-38.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189
Framtida organisation – Regionkommun för Jönköpings län
Ks/2013:239 000
Sammanfattning
Regionbildningskommittén har 2013-05-03 lämnat ett preliminärt förslag till
framtida organisation av regionkommun i Jönköpings län. Ärendet har remitterats till stadskontoret som har sammanställt ett förslag till Jönköpings kommuns yttrande. Efter att samtliga remissinstanser lämnat yttranden kommer ett
nytt slutförslag att sändas på remiss till Landstinget i Jönköpings län, Regionförbundet Jönköpings län och primärkommunerna.
Beslutsunderlag
Regionbildningskommitténs promemoria 2013-05-03 Framtida organisation –
Regionkommun för Jönköpings län
Bilaga: Analys av begreppen beredning och nämnd med anledning av regionbildningen för Jönköpings län
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-21
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen antar stadskontorets yttrande som svar på Regionbildningskommitténs ”Remiss – framtida organisation, Regionkommun för Jönköpings län. Förslag 2013-05-03”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-29
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson yrkar för KD – med instämmande av ledamöterna för FP och C – att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag till yttrande med följande ändringar:

Justerandes signatur

•

Under rubriken ”Antal ledamöter i Regionfullmäktige” utgår de två
sista meningarna och ersätts med: Förutsatt att regionens politiska arbete organiseras i nämnder, minst tre till antalet, bör nuvarande antal
ledamöter (81) i fullmäktige bibehållas.

•

Under rubriken ”Namnfrågan” utgår den sista meningen och ersätts
med: I nuläget förordar Jönköpings kommun namnet Region JönköUtdragsbestyrkande
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ping. Inför en framtida större regionbildning kommer namnfrågan att
naturligen behöva prövas på nytt.
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) vidhåller tidigare ställningstagande innebärande att kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) instämmer i yrkandena om bifall till
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande och finner kommunalrådet Mats Greens (M) förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Green (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Dan Mattson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)

x
x
x
x

Summa

11

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4

Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslut
– Kommunstyrelsen antar stadskontorets yttrande som svar på Regionbildningskommitténs ”Remiss – framtida organisation, Regionkommun för Jönköpings län. Förslag 2013-05-03”.
Reservation
Ledamöterna för KD, FP och C reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådets Andreas Sturessons (KD) yrkande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Regionbildningskommittén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190
Tjänstledighet för kommunal personal i samband med övergång av
verksamheter till ny huvudman vid konkurrensupphandling
Ks/2013:166 025
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 179 att medge ett års tjänstledighet med möjlighet till ett halvt års förlängning till kommunal personal som
omfattas av verksamhetsövergång efter konkurrensupphandling. Stadskontoret
föreslår nu att en sådan tjänstledighet inte längre ska beviljas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 179
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 179 upphävs fr.o.m. 2013-07-01.
– Kommunal personal beviljas inte tjänstledighet vid verksamhetsövergång.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 179 upphävs fr.o.m. 2013-07-01.
– Kommunal personal beviljas inte tjänstledighet vid verksamhetsövergång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Medborgarförslag om att uppföra en Huskvarnaskylt vid Utsikten
på Huskvarnaberget
Ks/2011:530 301
Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2011-11-22 föreslås att en ”Huskvarnaskylt” uppförs på Huskvarnaberget ovanför centrum. Medborgarförslaget har remitterats
till Stadskontoret/Destination Jönköping som avgett yttrande.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 346 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-22
Stadskontorets yttrande 2013-04-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-05-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-05-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-29
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S)
förslag.
Beslutet expedieras till:
J Fransson
Destination Jönköping
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Ljungarum 2:3 m.fl.
(sortergård) Råslätt, Jönköpings kommun
Ks/2013:237 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2013-05-06 för yttrande
senast 2013-05-29 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för
del av Ljungarum 2:3 m.fl. (sortergård) Råslätt, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2013-05-06 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Ljungarum 2:3 m.fl. (sortergård) Råslätt, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-05-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen föreslår stadsbyggnadsnämnden att avbryta planarbetet
för Ljungarum 2:3 m.fl. (sortergård) Råslätt, Jönköpings kommun, med
hänvisning till vad som anförs i kommunalrådsyttrandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-29
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag, och finner det förstnämnda förslaget
antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Dan Mattson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Andreas Sturesson (KD)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Ljungarum 2:3 m.fl. (sortergård) Råslätt, Jönköpings kommun.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S)
förslag.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Yttrande över förslag till detaljplan för Graniten 15, del av
Jönköping väster, Jönköpings kommun
Ks/2013:238 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-04-30 för yttrande senast
2013-05-29 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Graniten
15, del av Jönköping väster i Jönköping.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-04-30 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Graniten
15, del av Jönköping väster, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-29
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Graniten
15, del av Jönköping väster, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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