JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-25

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 -11.05
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Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP) ers A. Mårtensson
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
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Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Christoffer Gullberg (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Susanne Wismen (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Magnus Rydh (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Mats Weidman (MP)
David J ersenius (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Hemic Andersson (SD)

Övriga närvarande

l

Leif Eriksson, ekonomichef
Sven Eliasson, jurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Madelene Granarrder Lindh, stadsjurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Hemiksson, sekreterare
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Kommunstyrelsen

2015-08-25

§ 236

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel infmmerar kommunikationschef Daniella Hammer om kommunikationsavdelningens verksamhet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Utdragsbestyrkande
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S~NTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-08-25

§ 237
Meddelanden
Följande handling anmäls och biläggs:
Ledningsutskottets protokoll2015-06-15 §50-53
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandet läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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S~NTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-08-25

§ 238

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordforandes beslut om att bevilja ansökningar om utdelning
ur Anders Svenssons donation och Adlerbethska donationen.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut att:
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med 201508-31 till och med 2015-09-13 med anledning av Allmogemarknad
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med 201509-14 till och med 2015-09-27 med anledning av säsongspremiär för HV71
bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med 201510-19 till och med 2015-10-24 med anledning av KFUM:s basar.
Ledningsutskottets protokoll2015-06-15 §50-53
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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2015-08-25

§ 239

Tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
Ks/2015:297 133

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 149, i samband med beslut om
överenskommelse om flyktingmottagande 2016, att uppdra till tekniska nämnden att till kommunfullmäktige i augusti 2015 redovisa förslag på ytterligare en
tomt för uppfårande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 149
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 159 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-08-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämndens förslag på ytterligare en tomt får uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande, fastigheten Samset 3; l, del B2,
godkänns.
- Om samtliga 24 lägenheter ryms inom fastigheten Samset 3: l, del B2, kan
fastigheten Backen 11 :29 i Bankeryd användas enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
- Uppdrag ges till tekniska nämnden att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden senast i december 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag på
uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSEN BEHANDLING 2015-08-25
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
- Telmiska nämndens förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande, fastigheten Samset 3; l, del B2,
godkänns.
- Om samtliga 24 lägenheter ryms inom fastigheten Samset 3: l, del B2, kan
fastigheten Backen 11 :29 i Bankeryd användas enligt det kommunala bostadsförsörjningspro grammet.
Justerandes sign
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Uppdrag ges till tekniska nämnden att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden senast i december 2015 till kommunstyrelsen redovisa förslag på
uppförande av ytterligare prefabricerade lägenheter för sociala ändamål.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 240

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort
(SOU 2015:27)
Ks/2015:264 420
Sammanfattning
lönköpings kommun har getts möjlighet att lämna ett yttrande över betänkandet "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort" (SOU 2015:27). Bakgrunden till
betänkandet är att regeringen 2014 tillsatte en utredning med uppdrag att foreslå åtgärder mot höga partikelhalter i tätort.
Utredningen har kommit fram till att det for närvarande inte finns skäl till att
föreslå en skatt på dubbdäcksanvändning. Bakgrunden är främst det faktum att
antalet överskridanden av gränsvärdena för stora partiklar (PM1 O) har minskat
stort de senaste åren runt om i landet på grund av en rad vidtagna åtgärder. Utredningen anser istället att mindre och mer flexibla åtgärder än en skatt bör
användas. I det fall att överskridandena skulle öka till tidigare nivåer menar
utredningen ändå att det kan finnas anledning att ha viss beredskap för en skatt.
Utredningen har därför valt att ta fram ett förslag till skatt på dubbdäcksanvändning i tätort.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2015-05-11
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-23
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 150 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-08-19 § 83 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättade förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort" (SOU 2015:27) överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-25
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort" (SOU 2015:27) överlämnas enligt kommunalrådet Carin
Berggrens (M) upprättade förslag.
Beslutet expedieras till: Finansdepartementet, Sbk, Mhn, Tn
Utdragsbestyrkande
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§ 241

Yttrande över rapporten "Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen"
Ks/2015:259 420

Sammanfattning
Energimyndigheten har gett förslag till förändringar i energi- och klimatrådgivningen i rapporten "Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen". lönköpings kommun har getts möjlighet att senast 2015-08-31 yttra
sig över rapporten.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2015-05-13
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Miljö- och energidepartementet
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-08-25
Kommunstyrelsens beslut
- stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Miljö- och energidepartementet

Beslutet expedieras till:
Milj ö-och energidepartementet
Milj östrategen

Utdragsbestyrkande
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