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§ 72

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om ärende 10. Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. februari 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes signatur
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§ 73

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens boksluts- och plandialoger
2015-03-03 samt 2015-03-04.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens överläggningar 2015-03-06
och 2015-03-07 om framtagande av kommunprogram 2015-2018.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning
2015-03-12.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-02-23 § 19-23
2015-03-09 § 24-27

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-02-09 § 1-2

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2015-02-02 § 1-10

Skärstad-Ölmstad

2015-02-02 § 1-12

Tenhult

2015-01-28 § 1-13

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut att utse besluts- och behörighetsattestanter för stadskontoret.
Kanslichefens beslut att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra
sida från och med 2015-04-20 till och med 2015-05-02 med anledning av
Första maj-firande.
Ledningsutskottets protokoll

2015-02-23 § 19-23
2015-03-09 § 24-27

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-02-09 § 1-2

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Motion om djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel
Ks/2012:153

050

Sammanfattning
I motion 2012-03-04 påpekar Hans Karlsson (C) att kommuner numera kan
ställa höga djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel enligt LOU utan att
samtidigt bryta mot EU-rätten. Utifrån en fastslagen dom i Kammarrätten i
Stockholm är det nu möjligt för en kommun att exempelvis ställa krav avseende antibiotikaanvändning, transporttid till slakteri och bedövning före slakt.
Mot denna bakgrund föreslår motionären att kommunen vid kommande upphandlingar av livsmedel ska ställa tydliga krav på djurskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 63 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-04
Stadskontorets yttrande 2012-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid kommande omförhandling av kommunens livsmedelsavtal ställa djurskyddskrav enligt Konkurrensverkets enhet för upphandlingsstöd.
− Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-03-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid kommande omförhandling av
kommunens livsmedelsavtal ställa djurskyddskrav.
− Motionen förklaras därmed vara bifallen.
– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till upphandlingsutskottet att utarbeta riktlinjer för djurskyddskrav vid upphandling.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Christopher Rydell (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosequist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid kommande omförhandling av kommunens livsmedelsavtal ställa djurskyddskrav enligt Konkurrensverkets enhet för upphandlingsstöd.
− Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-25

§ 76

Motion om arbetsrättslig information till ungdomar
Ks/2014:103 600
Sammanfattning
I en motion 2014-01-28 föreslår Kenneth Kindblom (V) att en policy utarbetas
för hur arbetsrättslig information regelbundet ska förmedlas till kommunens
ungdomar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 § 3 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-01-28
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-05-12 § 66 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsförvaltningens beslut 2014-05-13 § 63 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till motionen.
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag.
Ordföranden konstaterar att följande tre förslag till beslut föreligger: kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag, kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag samt Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition och finner därvid att
kommunstyrelsen utan omröstning beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen avslås.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Uppdrag till tekniska nämnden att pröva alternativa upphandlingsformer som utgår från en princip med fast prisnivå
Ks/2013:109

040

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade 2013-01-31 § 15 förslag från kommunstyrelsen om förändringar av regelverk och rutiner rörande investeringsprocessen i
kommunen. Fullmäktige beslöt i det sammanhanget ge tekniska nämnden i
uppdrag att vid lämpliga projekt pröva alternativa upphandlingsformer som
utgår från en princip med fast prisnivå. Uppdraget skulle utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
Utvärderingen genomfördes och behandlades av tekniska nämnden 2013-10-08
§ 214.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 214 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Tekniska kontorets redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att vid
lämpliga projekt, pröva alternativa upphandlingsformer som utgår från en
princip med fast prisnivå godkänns.
− Frågan om samarbetsformen partnering bör användas för en av de planerade
förskolorna ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde att avgöra.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Tekniska kontorets redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att vid
lämpliga projekt, pröva alternativa upphandlingsformer som utgår från en
princip med fast prisnivå godkänns.
− Frågan om samarbetsformen partnering bör användas för en av de planerade
förskolorna ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde att avgöra.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-25

§ 78

Kommunstyrelsens interna organisation för att arbeta med nya
stambanor och höghastighetståg
Ks/2015:155 539
Sammanfattning
Ledningsutskottet beslutade 2015-02-27 § 20 att ge stadskontoret i uppdrag att
ta fram ett förslag till intern organisationsstruktur för kommunstyrelsens fortsatta arbete för nya stambanor och höghastighetståg. Arbetet förutsätts till betydande del bedrivas i projektform med medverkan från andra nämnder och
externa organisationer. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås svara för
politisk styrning av arbetet med nya stambanor. På tjänstemannanivå bildas en
särskild beredningsgrupp som svarar för att bereda ärenden till ledningsutskottet samt att operativt styra de olika delprojekten som sker inom ramen för uppdraget.
Stadskontoret har gjort en bedömning av kommunstyrelsens kostnader för planering och utredning av nya stambanor och höghastighetståg för åren 20152018. Kostnaden beräknas uppgå till drygt 7,8 mnkr under perioden. Medelsbehovet under 2015 bedöms uppgå till 1,35 mnkr, vilket ryms inom anslagna
medel för verksamhetsåret 2015. Stadskontoret föreslår att tillkommande anslagsbehov om totalt 6,5 mnkr för åren 2016-2018 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016–2018.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-09
Ledningsutskottets beslut 2015-02-23 § 20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens interna organisation för arbete
med nya stambanor och höghastighetståg godkänns.
− Kostnader 2015 uppgående till totalt 1 350 tkr finansieras via utredningsanslaget utveckling/infrastruktur (873 tkr), anslaget Europakorridoren (102
tkr) samt anslaget samverkan Götalandsbanan (375 tkr).
− Kommunstyrelsens tillkommande anslagsbehov under åren 2016-2018 uppgående till totalt 6,5 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP
2016–2018.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens interna organisation för arbete
med nya stambanor och höghastighetståg godkänns.
− Kostnader 2015 uppgående till totalt 1 350 tkr finansieras via utredningsanslaget utveckling/infrastruktur (873 tkr), anslaget Europakorridoren (102
tkr) samt anslaget samverkan Götalandsbanan (375 tkr).
− Kommunstyrelsens tillkommande anslagsbehov under åren 2016-2018 uppgående till totalt 6,5 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP
2016–2018.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. februari 2015
Ks/2015:167

040

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. februari 2015. Rapporten innehåller förutom en ekonomisk redogörelse
med prognos, redovisning av särskilda uppdrag samt uppföljning av sjukfrånvaro och återbesättningsprövning. De nämnder som prognosticerar negativa
budgetavvikelser har uppmanats att beskriva vilka åtgärder som planeras för att
undvika/minimera befarade budgetavvikelser.
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari för 2015, daterad 2015-03-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. februari 2015 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-03-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
− Fördjupad månadsrapport t.o.m. februari 2015 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Medborgarförslag om mötesplats för unga hbtq-personer
Ks/2011:410

790

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Frida Ohlsson Sandahl att Jönköpings kommun
säkerställer att all personal som arbetar med ungdomar får utbildning i hbtqfrågor samt att det finns minst en plats som är hbtq-ungdomarnas egen mötesplats.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-06 § 285 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-09-13
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 172 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 166 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-01-24 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-02-21 § 25 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-02-23
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-02-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget bifalls.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att all personal som arbetar med barn och ungdomar får utbildning
i hbtq-frågor.
− Uppdrag ges åt fritidsnämnden att i samråd med RFSL utforma mötesplats
för unga hbtq-personer.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att all personal som arbetar med barn och ungdomar får utbildning
i hbtq-frågor.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-16 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar för M, KD, C och FP att första
strecksatsen i hennes förslag ges följande lydelse:
− Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att all personal som arbetar med barn och ungdomar har kunskap
om hbtq-frågor.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Elin Rydberg för S, MP och V låter till protokollet anteckna
följande:
”Vi anser att det är anmärkningsvärt att behandlingen av medborgarförslaget
dröjt så många år.
Kommunstyrelsens beslut
− Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att all personal som arbetar med barn och ungdomar har kunskap
om hbtq-frågor.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
F Olsson Sandahl
Kfn
Sn
Bun
Uan
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Medborgarförslag om upphandling av burägg
Ks/2012:452

489

Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2012-10-23 föreslår Jorunn Beninati att Jönköpings
kommun av djuretiska skäl väljer bort burägg vid upphandlingar och inköp.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 § 323 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-10-23
Stadskontorets yttrande 2013-03-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett underlag och i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott redovisa konsekvenser med avseende på pris och kvalitet av olika uppfödningsformer vid upphandlingar av ägg.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kommunalrådet Elin Rydberg yrkar för S-gruppen bifall till Margareta Sylvans
(MP) yrkande och återtar därmed tidigare avgivet förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Margareta Sylvans (MP) m.fl. yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för Margareta Sylvans (MP) m.fl. yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Christopher Rydell (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosequist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett underlag och i kommunstyrelsens
upphandlingsutskott redovisa konsekvenser med avseende på pris och kvalitet av olika uppfödningsformer vid upphandlingar av ägg.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för Margareta Sylvans (MP) yrkande.
Margareta Sylvan (MP) motiverar sin reservation enligt följande:
”Miljöpartiet anser att produktion av burägg är oetiskt. Inga levande varelser
ska behöva tillbringa sina liv i en bur. Det är Miljöpartiets åsikt att Jönköpings
kommun ej ska upphandla eller köpa in burägg.”

Beslutet expedieras till:
J Beninati
Upphandlingschefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Medborgarförslag om att ordna en demokratidag
Ks/2013:224

009

Sammanfattning
Leif Bergman föreslår i ett medborgarförslag att Jönköpings kommun ska anordna en demokratidag.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Christopher Rydell (S)
Elin Rydberg (S)

x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosequist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

14

x
x
x
1

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Medborgarförslag om utbildning i demokrati för alla politiker
Ks/2013:225

602

Sammanfattning
Leif Bergman föreslår, genom ett medborgarförslag, att politiker utbildar och
fortbildar sig. Kommunen bör avsätta resurser och tid för att alla politiker ska
kunna gå en kurs i demokrati som ordnas av en extern aktör.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Medborgarförslag om att instifta en medalj som utdelas till personer
eller organisationer som på ideell basis bidragit till att minska kommunens kostnader
Ks/2013:227

049

Sammanfattning
Leif Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen instiftar en medalj
att delas ut till organisationer eller personer som på ideell basis hjälpt kommunen under lång tid och därmed sparat pengar för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Medborgarförslag om att inte spendera skattepengar så att religiösa
sammanslutningar gynnas
Ks/2013:229 009
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Leif Bergman att kommunen inte ska hyra lokaler av eller på annat sätt gynna religiösa sammanslutningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Medborgarförslag om en oberoende granskare som jämför kommunens agerande beträffande Kulturhuset och Jönköpings Innebandyklubb
Ks/2013:230 007
Sammanfattning
I ett medborgarförslag har Leif Bergman föreslagit att kommunen tillsätter en
oberoende granskare för att jämföra kommunens agerande i ärendet rörande
Kulturhusföreningen och i frågan om ett marknadsföringssamarbete med Jönköpings innebandyklubb.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att Jönköpings kommun i framtiden ska vara mer tolerant
m.m.
Ks/2013:231 003
Sammanfattning
Leif Bergman föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2013-05-02 att kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att Jönköpings kommun i framtiden
ska vara tolerant, laglydig, en plats för alla samt snäll.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete, fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Medborgarförslag om att erbjuda föreningen Bokcaféet en ersättningslokal
Ks/2013:232 299
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2013-05-02 föreslår Leif Bergman att föreningen
Bokcaféet erbjuds ersättningslokal.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Medborgarförslag om en ny slogan för Jönköpings kommun
Ks/2013:246 149
Sammanfattning
Leif Bergman har i ett medborgarförslag föreslagit att Jönköpings kommun ska
skaffa en ny slogan och att en sådan ska tas fram i en tävling.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Medborgarförslag om komplettering av kommunens värdegrund
Ks/2013:249

000

Sammanfattning
Leif Bergman har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen till sin värdegrund ska foga en rad om att man ska vara snäll.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-08
Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete, fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Medborgarförslag om att ge blommor m.m. till de tjänstemän som
arbetar med diarieföring i Rådhuset
Ks/2013:259 000
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2013-05-10 föreslår Leif Bergman att Jönköpings kommun ska ge blommor samt bakelse till de tjänstemän som arbetar med diarieföring på Rådhuset. Det ska ses som ett tack för gott arbete och god service i
medborgarnas tjänst.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Bergman
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Medborgarförslag om att minska miljögifter i barns vardag
Ks/2013:388 600
Sammanfattning
I medborgarförslaget daterat 2013-09-09 föreslår Inger Ekengard att kommunen vid inköp av material till förskola/skola ska agera aktivt och i upphandlingsunderlag specificera att kemikalier såsom ftalater, bisfenoler, bromerade
flamskyddsmedel samt fluorerade kolväten ej får förekomma. Kommunen bör
därmed helt undvika att upphandla produkter med dessa ämnen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-26 § 228 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-09-09
Tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-02-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-02-18 § 23 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontoret ges i uppdrag att använda sig av Konkurrensverkets kriterier
och miljökrav vid upphandlingar inom förskolans och skolans områden så
snart dessa krav är antagna.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-17 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontoret ges i uppdrag att använda sig av Konkurrensverkets kriterier
och miljökrav vid upphandlingar inom förskolans och skolans områden så
snart dessa krav är antagna.
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till: I Ekengard, Upphandlingschefen, Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Medborgarförslag om upphandling av råvaror till mat i den kommunala verksamheten
Ks/2014:152

050

Sammanfattning
Inger Ekengard föreslår i ett medborgarförslag att kvalitets- och miljökrav,
utöver ekonomiska krav, ska ställas vid upphandling av råvaror till mat i den
kommunala verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 § 54 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-03-03
Stadskontorets yttrande 2014-07-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2015-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-18 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
I Ekengard
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Anhållan om medel till finansiering av tidsbegränsad tjänst som
biträdande funktionschef inom individ- och familjeomsorgen
Ks/2015:109 023
Sammanfattning
Socialnämnden begär utökat anslag med 850 tkr 2015 till individ- och familjeomsorgen för att täcka tillkommande kostnader för inrättande av en ny tjänst,
biträdande funktionschef inom individ- och familjeomsorgen. Tjänsten föreslås
inrättas under en fyraårsperiod. Socialnämnden konstaterar att tillkommande
kostnader från och med 2016 kan finansieras inom socialnämndens befintliga
ram. Begäran om anslagsökning avser därmed verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-01-20 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2015-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-02-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Socialnämndens kostnader 2015 för tjänsten biträdande funktionschef inom
individ- och familjeomsorgen får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
− Tillkommande kostnader för tjänsten under åren 2016-2018 beaktas i nämndens förslag till VIP 2016-2018.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Socialnämndens kostnader 2015 för tjänsten biträdande funktionschef inom
individ- och familjeomsorgen får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
− Tillkommande kostnader för tjänsten under åren 2016-2018 beaktas i nämndens förslag till VIP 2016-2018.

Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen
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§ 95

Samråd om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt
Ks/2014:415 422
Sammanfattning
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över Förslag till
förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för
Västerhavets vattendistrikt.
Beslutsunderlag
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands läns remiss
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 79 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 § 53 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-03-12 § 31 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar den ändringen att följande mening på sidan 3 i kommunalrådet Carin Berggrens förslag till kommunens yttrande stryks:
”Även någon form av sanktion föreslås om inte myndigheter gör sin del av
arbetet för att nå god ekologisk status.”
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar, men instämmande av Staffan Eklöf
(SD) och Elin Rydberg (S), att ärendet återeremitteras till kommunalråden
inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upptar återmissyrkandet till avgörande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar följande:

Justerandes signatur
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– Ärendet återeremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
A3
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§ 96

Samråd om Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt
Ks/2014:422 422
Sammanfattning
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar
län, har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram
med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för
Södra Östersjöns vattendistrikt.
Beslutsunderlag
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Kalmar läns
remiss
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-02-19 § 78 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 215-03-10 § 54 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-03-12 § 30 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Kalmar län i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Kalmar län i enlighet med upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Stbn
Tn
Mn
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§ 97

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag
om översyn av tillsynsansvar av förorenade områden
Ks/2014:471 400
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 2015-03-26 yttra sig över
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar av förorenade områden. Regeringsuppdragets syfte är att utforma författningsförslag som leder till en tydlig ansvarsfördelning mellan kommunala
nämnder och länsstyrelser i tillsynen över förorenade områden.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets remiss 2014-12-18
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 19 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 19 med tillhörande
tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Naturvårdsverket.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-02-12 § 19 med tillhörande
tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Naturvårdsverket.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Mhn
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§ 98

Miljömålsanslag 2015 – tillägg
Ks/2015:152

403

Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att 250 tkr ur fond för miljömålsarbete ska disponeras av
tekniska kontoret för att under 2015 kunna inventera ca 10 gamla nedlagda
deponier enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).
MIFO fas 1 är en översiktlig riskbedömning utan fysiska undersökningar. Tekniska kontoret har meddelat att medel för arbetet med förorenade områden
kommer att avsättas inom ramen för VIP 2016-2018 men att medel saknas under 2015. För att arbetet inte ska avstanna under 2015 ansöker tekniska kontoret om medel från fonden för miljömålsarbete.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− 250 tkr ur fond för miljömålsarbete disponeras av tekniska kontoret för genomförande av utredningar enligt MIFO fas 1 för nedlagda deponier i kommunen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− 250 tkr ur fond för miljömålsarbete disponeras av tekniska kontoret för genomförande av utredningar enligt MIFO fas 1 för nedlagda deponier i kommunen.

Beslutet expedieras till:
Tk
Ekonomichefen
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§ 99

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2014
Ks/2015:142

279

Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för 2014 samt redovisning över antalet lediga lägenheter och statistik
över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-02-17 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2015-01-01
Statistik över sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet 2014 i Jönköpings kommun överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet 2014 i Jönköpings kommun överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 100

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Drättinge 1:9 m.fl. i
Kaxholmen, Jönköpings kommun
Ks/2015:164 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2015-03-06 överlämnat förslag till
detaljplan för Drättinge 1:9 m.fl. i Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2015-03-06 med tillhörande planhandingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Drättinge 1:9 m.fl. i Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-25
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Drättinge 1:9 m.fl. i Kaxholmen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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