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§ 258

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel infmmerar:
samhällsbyggnadsstrateg Stefan Lind och ekonom Per Lantz om Jönköpings
nyttaberäkning inför Sverigeförhandlingen
ekonom Marie Drougge om ärende 8. Fördjupad månadsrappmi för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2015.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för pmiigruppsöverläggningar med fmisatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 259

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i lönköpings läns beslut 2015-09-03 att avslå Södra Skogsägarna
ekonomisk förenings ansökan om bearbetningskoncession för brytning av
energitorv på Hökhultarnassen i lönköpings kommun.

stadsdirektörens beslut om vidaredelegation av beslutanderätt.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning
2015-08-28,2015-09-01 samt 2015-09-02.
Minnesanteckningar från träffmed kommunstyrelsens ordförande och kommundelrådens presidier och sekreterare 2015-08-31.
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 260

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökningar om utdelning
ur stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
stadsjuristens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-09-22

§ 261

Yttrande över delbetänlmndet från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)
Ks/2015:324 000

Sammanfattning
lönköpings kommun har av Näringsdepartementet inbjudits att senast
2015-10-0 l lämna synpunkter på Sverigeförhandlingens delbetänkande "Ett
författningsförslag om värdeåterföring" (SOU 2015:60).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2015-06-23
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-27 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-08-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
- Yttrande till Näringsdepartementet över delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)
lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Näringsdepartementet över delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)
lämnas enligt stadskontorets förslag.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepmiementet
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Yttrande över departementspromemorian "Genomförande av EU:s
direktiv om fri rörlighet för arbetstagare" (Ds 2015:36)
Ks/2015:339 008

Sammanfattning
lönköpings kommun har av Arbetsmarknadsdepartementet inbjudits att senast
2015-09-30 lämna synpunkter på depmiementspromemorian "Genomförande
av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare" (Ds 2015:36).
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsdepmiementets remiss 2015-06-25
stadskontorets yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande över depmiementspromemorian "Genomförande av EU:s direktiv
om fri rörlighet för arbetstagare" (Ds 2015:36) avges enligt stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar att kommunstyrelsen avger följande yttrande över
departementspromemorian:
"Jönköpings kommun ber Arbetsmm·knadsdepmiementet att överväga att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd för ogynnsam behandling för den som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin
rätt till fri rörlighet och likabehandling genom att utvidga diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder. Osäkerheten kring nationalitet kan inrymmas i
begreppet etnisk uppstår när man begränsar diskrimineringsgrunderna till vissa
utpekade grupper. Grunden för lagen bör vara all otillbörlig diskriminering.
Det skulle undanröj a den aktuella osäkerheten, ge ett verktyg för att motverka
all diskriminering och skulle dessutom vara i linje med EU:s rättighetsstadga."
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) ochIlanDe Basso (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Yttrande över departementspromemorian "Genomförande av EU:s direktiv
om fri rörlighet för arbetstagare" (Ds 2015:36) avges enligt stadskontorets
förslag.

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till fåtmån får eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Arbetsmarknadsdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. augusti 2015
Ks/2015:376 040
Sammanfattning
stadskontoret har upprättat rapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet
t.o.m. augusti 2015.
Beslutsunderlag
Månadsrapp01i augusti 2015 daterad 2015-09-16
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-09-16 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. augusti godkänns.
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag ..
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-09-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas att
vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
- Fördjupad månadsrapport t.o.m. augusti godkänns.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen
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§ 264

Yttrande över promemorian "Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier"
Ks/2015:299 401

Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har gett lönköpings kommun möjlighet att
senast 2015-09-30 yttra sig över promemorian "Åldersgräns för användning av
kosmetiska solarier".
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2015-06-05
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-08-19 § 84 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
-Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian "Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier" överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Miljö- och energidepartementet över promemorian "Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier" överlämnas enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Milj ö- och energidepatiementet
Mhn

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Yttrande över promemorian "Investeringsstöd för anordnande av
nya bostäder för studerande" (Ds 2015:35)
Ks/2015:332 200
Sammanfattning
lönköpings kommun har av Näringsdepmiementet beretts möjlighet att senast
2015-10-05 yttra sig över promemorian "Investeringsstöd för anordnande av
hyresbostäder och bostäder för studerande" (Ds 2015:35).
Beslutsunderlag
Näringsdepmiementets remiss 2015-07-07
stadskontorets yttrande 2015-09-02 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-09-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande över promemorian "Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande" (Ds 2015:35) avges till Näringsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-09-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande över promemorian "Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande" (Ds 2015:35) avges till Näringsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
Det antecknas att Staffan Eklöf (SD) inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepmiementet

Utdragsbestyrkande
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2015-09-22

§ 266

Yttrande över rapporten "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m." (Rapport 2014:38)
Ks/2015:294 274

Sammanfattning
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. behöver ändras och vid behov
lämna förslag på förbättringar. Jönköpings kornmun har getts möjlighet att senast 2015-09-30 yttra sig över Boverkets rapport.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2015-05-26
stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-08-20 § 300 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2015-08-18 § 185 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2015-08-19 § 111 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) överlämnar upprättat förslag till kornmunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Yttrande till Socialdepartementet över Boverkets rapport "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m." (Rapport 2014:38) överlämnas
enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Yttrande till Socialdepartementet över Boverkets rapport "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m." (Rapport 2014:38) överlämnas
enligt kommunalrådet Carin Berggrens (M) upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Stbn
Sn
Än

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Regional samverkan inom avfallshanteringen
Ks/2015:363 450

Sammanfattning
Under 2013 påbötjades en utredning om hur en regional samverkan inom avfallsverksamheterna i Mullsjö, Habo, Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Gnosjö
och Gislaved skulle kunna genomföras. Kommunstyrelsen beslutade 2014 att
ett underlag för ställningstagande om samverkan skulle tas fram. Ett utkast till
hur en gemensam organisation kan se ut finns nu framtaget och beslut måste
tas av respektive kommun angående eventuell fortsatt utredning med målet om
ett fmmellt samgående i kommunalförbund eller bolagsform.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 149 med tillhörande handlingar
stadskontorets yttrande 2015-09-07 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-09-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Jönköpings kommun ställer sig positiv till att ingå i en beredningsgrupp
med uppdrag att överenskomma om samverkansfmm, kommunalförbund
eller bolag, samt ta fram förslag till erforderliga beslutshandlingar.
- Beredningsgruppen ges i uppdrag att i samarbete med Jönköping Energi
Biogas AB ta fram samverkansavtal gällande omhändetiagande av matavfalL I arbetet ingår att belysa möjligheter och hinder med samverkan kring
avfall utöver matavfall (brännbmi, restavfall, återvinningsmaterial etc.).
I beredningsgruppen utses ansvarigt kommunalråd samt verksamhetschef
för avfallsverksamheten. Till gruppen kan ytterligare resurser kallas in.
stadskontoret ges i uppdrag att närmare utredajuridiska aspekter av ett
samgående och verka för att denna utredning beaktas i beredningsgruppens
fotisatta arbete.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-09-1 O, reviderat
2015-09-21, med förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Jönköpings kommun ställer sig positiv till att ingå i en beredningsgrupp
med uppdrag att överenskomma om samverkansform, kommunalförbund
eller bolag, samt ta fram förslag till erforderliga beslutshandlingar.
- Jönköpings kommun är positiv till att beredningsgruppen i samm·bete med
Jönköping Energi Biogas AB tar fram smnverkansavtal gällande omhändetiagande av matavfalL I ett sådant arbete ingår att belysa möjligheter och
hinder med samverkan kring avfall utöver matavfall (brännbmi, restavfall,
återvinningsmaterial etc.).
,
- I beredningsgruppen utses ansvarigt kommunalråd samt verksamhetschef
för avfallsverksamheten. Till gruppen kan ytterligare resurser kallas in.

Justerandes sign
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stadskontoret ges i uppdrag att närmare utreda juridiska aspekter av ett
samgående och verka för att denna utredning beaktas i beredningsgruppens
fortsatta arbete.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-09-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Yrkande
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Carin
Berggrens (M) reviderade förslag.

Kommunstyrelsens beslut
lönköpings kommun ställer sig positiv till att ingå i en beredningsgrupp
med uppdrag att överenskomma om samverkansform, kommunalförbund
eller bolag, samt ta fram förslag till erforderliga beslutshandlingar.
lönköpings kommun är positiv till att beredningsgruppen i samarbete med
Jönköping Energi Biogas AB tar fram samverkansavtal gällande omhändeliagande av matavfalL I ett sådant arbete ingår att belysa möjligheter och
hinder med samverkan kring avfall utöver matavfall (brännbmi, restavfall,
återvinningsmaterial etc.).
I beredningsgruppen utses ansvarigt kommunalråd samt verksamhetschef
för avfallsverksamheten. Till gruppen kan ytterligare resurser kallas in.
stadskontoret ges i uppdrag att nä1mm·e utreda juridiska aspekter av ett
samgående och verka för att denna utredning beaktas i beredningsgruppens
fortsatta arbete.

Beslutet expedieras till:

Tn
Jönköping Energi Biogas AB
Gnosjö kommun
Gislaved kommun
Habokommun
Mullsjö kommun
V aggeryd kommun
Värnamo kommun
Chefsjuristen
C Berggren
U Persson - Tk
P Johans son - Sweco
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-09-22

§ 268

Hemställan om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i
Carlfors
Ks/2015:359 340

Sammanfattning
Fastighetsägare och boende i Carlfors har tillsammans med Carlfors bruk lämnat in en hemställan om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tekniska nämnden bedömer att en anslutning skulle kunna vara ekonomisk och
teknisk försvarbar.
Beslutsunderlag
Skrivelse om kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Carlfors Bruk AB daterad 2014-09-17
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 151 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för ett framtida införlivande av Carlfors samhälle i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att utreda möjligheten för en pilotanläggning med
våtmarksrening.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för ett framtida införlivande av Carlfors samhälle i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att utreda möjligheten för en pilotanläggning med
våtmarksrening.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-09-22

§ 269

Uppförande av anläggning efter branden på Lönnebergs gård
Ks/2015:362 210

Sammanfattning
Den 21 maj 2015 förstördes två byggnader i en brand på kommunens fastighet
Lönneberg l :5. Fastigheten atTenderas ut och på fastigheten bedrivs mjölkproduktion. Tekniska kontoret bedömer att det är viktigt med en fmisatt djurhållning på aktuell fastighet för att kunna upprätthålla betning i hagmarkerna inom
Öxnehaga natulTeservat. Tekniska kontoret bedömer vidare att det är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att uppföra ersättningsbyggnader på aktuell fastighet jämföti med att avveckla gällande alTendeavtal, vilket resulterar i
ett skadestånd till anendatorn.
Beslutsunderlag
Tekniska nämdens beslut 2015-09-15 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets yttrande 2015-09-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontoret föreslår i yttrande 2015-09-08, under förutsättning att tekniska
nämden beslutar i enlighet med tekniska kontorets förslag gällande uppförande av ny anläggning på Lönnebergs gård, att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Telmiska nämden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
för de byggnader som förstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
- Investeringsanslag med 3,2 mnl<:r för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg l :5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
- Kostnad för kommunens självrisk uppgående till l mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
- Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för telmiska nämdens mark- och exploateringsverksamhet.
Telmiska nämden beslutade 2015-09-15 § 192 att bifalla telmiska kontorets
förslag, vilket överensstämmer med stadskontorets förslag.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommnalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
"Miljöpmiiet ser positivt på att nya byggnader uppfyller krav för ekologisk
produktion. Miljöpartiet ser gärna att verksamheten på Lönnebergs gård bedrivs ekologiskt."
Kommunalrådet Mona Forsberg för S-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
får de byggnader som fårstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
Investeringsanslag med 3,2 mnkr för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg l: 5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
Kostnad för kommunens självrisk uppgående till l mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
- Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 270

Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna 2015
Ks/2015:382 027
Sammanfattning
Årets Mänskliga Rättighetsdagar genomförs i Göteborg med temat "Tillsammans mot rasism- agera för allas lika värde lokalt och globalt". Konferensen
kommer år 2017 att genomföras i Jönköping.
Beslutsunderlag
\VWW .mrdagama.nu
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Kommunstyrelsen utser två ledamöter att delta i årets MR-dagar i Göteborg
den 9-1 Onovember.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen utser två ledamöter att delta i årets MR-dagar i Göteborg
den 9-1 Onovember.
- Som kommunstyrelsens representanter utses Margareta Strömberg (KD)
och Margareta Sylvan (MP) att delta i konferensen. Mats Weidman (MP)
utses som ersättare för Margareta Sylvan (MP).

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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