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§ 108 

Meddelanden 

Anmäls:
Socialnämndens beslut 2019-03-19 § 43 med tillhörande rapport om redovis-
ning av balansärenden 2018.

Äldrenämndens beslut 2019-03-20 § 41 med tillhörande rapport om redovis-
ning av balansärenden 2018.

Minnesanteckningar från Vänsterpartiets överläggning om kommunprogram 
2019-04-09. 

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-04-08 § 27-28

Personalutskottets protokoll 2019-03-28 § 25-38

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-03-13 § 11-18

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverlägg-
ningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 109 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 
stadskontoret under 2019.

Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja 
ABF Jönköpings län 10 000 kronor för projektet ”LinkUp036”.

Kanslichefens beslut:
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag

att bevilja uppsättning av banderoll över vindbrons västra sida 2019-05-20 
t.o.m. 2019-05-26 med anledning av Riksidrottsmöte

att bevilja uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 2019-06-03 
t.o.m. 2019-06-23 med anledning av Dreamhack Summer.

Ledningsutskottets protokoll 2019-04-08 § 27-28

Personalutskottets protokoll 2019-03-28 § 25-38.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 110 

Yttrande över betänkandet ”Lite mer lika, översyn av kostnadsut-
jämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74)
Ks/2019:118   040 

Sammanfattning
Finansdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 
2019-05-17 yttra sig över betänkandet ”Lite mer lika, översyn av konstadsut-
jämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74).

Beslutsunderlag
Betänkande SOU 2018:74
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18 med upprättat förslag till kommu-
nens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-18 med särskilt upprättat förslag till 
kommunens yttrande. I tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta:

 Stadskontorets förslag till yttrande godkänns och antas som kommu-
nens yttrande över betänkandet ”Lite mer lika – Översyn av kostnadsut-
jämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74). 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

‒ Stadskontorets förslag till yttrande godkänns och antas som kommu-
nens yttrande över betänkandet ”Lite mer lika – Översyn av kostnadsut-
jämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018:74). 

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
Ekonomichefen
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§ 111 

Kommunrevisionens granskning av IT-verksamhet och digitalisering
Ks/2019:130   005 

Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens IT-verksam-
het och digitalisering och lämnat ett antal rekommendationer som kommunsty-
relsen uppmanas att besvara.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2019-02-13 med tillhörande revisionsrapport 
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-11 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Stadskontorets tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar över 
kommunrevisionens granskning av IT-verksamhet och digitalisering. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas till kommunrevisionen som 
kommunstyrelsens yttrande med anledning av granskningsrapporten.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-04-30 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens svar 
till kommunrevisionens granskning av IT-verksamhet och digitalisering 
med följande ändring av svaret på rekommendationen till kommunsty-
relsen att ta initiativ till att kommunstyrelsen får ett ovillkorat ansvar 
för beslut om inköp av verksamhetssystem:
”Kommunstyrelsen kommer att ta initiativ till att kommunstyrelsen får 
ett ovillkorat ansvar för beslut om inköp av verksamhetssystem. Effek-
tivitetsskäl talar för denna ansvarsfördelning; antalet system som ska 
administreras och supportas av IT-avdelningen kan begränsas och sä-
kerställandet av att det mest lämpliga systemet på marknaden upphand-
las förstärks. Det kan även underlätta samverkan med andra kommuner 
kring gemensamt utvecklingsarbete.”

 Uppdrag ges till stadskontoret att ta fram en finansieringsmodell för IT-
avdelningen i enlighet med vad som framgår i kommunalrådsyttrandet 
där 80 procent av kostnaderna täcks av intäkter.

1:a huvudsatsen
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas till kommunrevisionen som 

kommunstyrelsens yttrande med anledning av granskningsrapporten.

Reservation
KD-, M-, och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen, IT-chefen 
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§ 112 

Motion om lokalt förbud mot tiggeri i Jönköpings kommun
Ks/2018:476   009 

Sammanfattning
Agnetha Lundberg (SD) har i motion inkommen 2019-01-21 föreslagit att 
kommunen i de lokala ordningsföreskrifterna inför förbud mot passiv insam-
ling av pengar (tiggeri) på ett antal angivna platser i Jönköpings kommun för 
att upprätthålla den allmänna ordningen.

Kommunfullmäktige har 2019-01-31 § 4 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2019-01-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-12 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Motionen avslås.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-04-24 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-03 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut till-
styrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 
till motionen. 

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive Kristian Aronssons (SD) och Peter Jutterströms (M) yrkan-
de om bifall till motionen och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.

9



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 11 4

Kommunstyrelsen har med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit kommunalrå-
det Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Motionen avslås.

Reservation
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristian 
Aronssons (SD) m.fl. yrkande. 

10



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 

Integrationsrapport 2018
Ks/2018:466   026 

Sammanfattning
Stadskontoret har sammanställt rapport över Jönköpings kommuns arbete för 
ökad integration avseende år 2018.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-18
Integrationsrapport 2018
Rapport ”Anställda med utländsk bakgrund 2018”
Integrationsrapporter 2018 från samtliga nämnder
De kommunala bolagens rapporter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-18 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2018 god-
känns. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-04-23 vari stadskonto-
rets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-04-30 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
 förslag till kommunstyrelsens beslut:
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2018 god-
känns. 

Det antecknas att SD-gruppen inte deltar i beslutet.
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§ 114 

Årsredovisningar och sammanställningar 2018 för stiftelser registre-
rade hos Länsstyrelsen
Ks/2019:204   107 

Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar och sammanställningar för de stif-
telser som är registrerade hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2018 för 
fastställande.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09
Årsredovisningar/sammanställningar för stiftelser registrerade hos Länsstyrel-
sen avseende räkenskapsår 2018.

Samförvaltade stiftelser
Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond
Sjöbergska Stiftelsen
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond
Stiftelsen Bergströmska donationen
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond
Stiftelsen 1876-års Brännvinsbolagsfond
Stiftelsen Disp. B Hays fond till stadens nytta och försköning
Stiftelsen B Hays understödsfond
Stiftelsen Lagermanska fonden
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen
Stiftelsen Carl och Sofie Lundströms fond
Stiftelsen John och Gerda Rendahls stipendiefond
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation
Stiftelsen Arwid Östbergs donationsfond
Stiftelsen Jubileumsfond för handikappidrott
Stiftelsen Lions Clubs stipendiefond
Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns grundskola
Stiftelsen Samfonden för Jönköpings kommuns gymnasieskola
Stiftelsen Samfond för vård av barn och ungdom
Stiftelsen Donationen Idas skola
Stiftelsen Huskvarna stads jubileumsfond
Stiftelsen Huskvarna Skolbarns understödsfond
Stiftelsen Boije Hjertströms fond
Stiftelsen Hjalmar Magnussons kommunala fond
Stiftelsen Adlerbeths donation
Stiftelsen Anders P Svenssons donation
Stiftelsen Wilhelm och Åke Lagerholms stipendiefond
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Stiftelsen Carl och Anna Gullbrands studiegåva
Stiftelsen Disponent Bernard Hays stipendiefond
Stiftelsen Alexander och Elida Lagermans stipendiefond
Stiftelsen Hugo Axel Ekedahls stipendiefond
Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond

Enskilt förvaltade stiftelser
Stiftelsen Månsarpsskolan
Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänningsfond

Upplösta stiftelser under 2018 som varit registrerade hos Länsstyrelsen
Stiftelsen Alfred och Anna Dahlins fond

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

‒ Årsredovisningar och sammanställningar för år 2018 fastställs.
‒ Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sam-

manställningarna.
‒ Avregistrera den upplösta stiftelsen från Länsstyrelsens stiftelseregister.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

‒ Årsredovisningar och sammanställningar för år 2018 fastställs.
‒ Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna och sam-

manställningarna.
‒ Avregistrera den upplösta stiftelsen från Länsstyrelsens stiftelseregister.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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§ 115 

Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredo-
visningar för år 2018
Ks/2019:205   107 

Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kom-
muns samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2018. Dess-
utom biläggs uppföljning per 2018-12-31 avseende den ekonomiska förvalt-
ningen av donationsmedel i form av placering av 26,1 mnkr i fonder och aktier.

Jönköpings kommun har under 2018 samförvaltat 36 donationsstiftelser varav 
en stiftelse har upplösts under året. Vid årets utgång förvaltas 35 stiftelser. För 
de åtta stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning har bokslut upprät-
tats i enlighet med Årsredovisningslagen. För övriga har gjorts en enklare eko-
nomisk sammanställning.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-01 med bilaga avseende förvaltning av 
donationsmedel.
Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donationsstiftelsers 
årsredovisningar för år 2018.
Specifikation av donationsstiftelsernas kapital per 2018-12-31 samt utdelning 
2018.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-09 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donationsstiftel-
sers årsredovisningar för år 2018 fastställs.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Sammandrag av Jönköpings kommuns samförvaltade donations-
stiftelsers årsredovisningar för år 2018 fastställs.

Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 116 

Medborgarförslag om Jönköpings kommuns nyårsfirande
Ks/2018:376   810 

Sammanfattning
Per-Anders Falk har i två medborgarförslag framfört synpunkter och förslag 
beträffande kommunens nyårsfirande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-04 samt 2018-09-20
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-02-09 § 15, med presidiets
yttrande daterat 2018-02-02
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2019-01-18 § 13, med presidiets
yttrande daterat 2019-01-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-04-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslagen förklaras vara besvarade.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslagen förklaras vara besvarade.

Beslutet expedieras till:
P-A Falk
Kf:s presidium
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 117 

Medborgarförslag om utvecklandet av internationella relationer
Ks/2018:388   105 

Sammanfattning
Christer Boström yrkar i ett medborgarförslag att Jönköpings kommun upprät-
tar kontakt med The Bronx Borough, i New York, i syfte att upprätta ett 
vänortsavtal. En borough motsvaras närmast av kommun på svenska. 

Kommunfullmäktige har 2018-10-04 § 221 beslutat att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-10-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-03 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-04-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Medborgarförslaget avslås.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
C Boström
Utredningschefen
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 118 

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2019:195   009 

Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkom-
na senast 2018-12-31.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäk-
tige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäk-
tige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 119 

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2019:196   009 

Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner inkomna 
senast 2018-12-31.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 120 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av 
kommunfullmäktige
Ks/2019:197   009 

Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäkti-
ges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stads-
kontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska 
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2018-12-31. Av re-
dovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att redo-
visa. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i 
kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till 
kommunfullmäktige.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i 
kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till 
kommunfullmäktige.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2019:198   009 

Sammanfattning
Enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av 
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Redovisning över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas 
till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönkö-
pings kommuns nämnder.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Redovisning över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas 
till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönkö-
pings kommuns nämnder.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2019:199   009 

Sammanfattning
Enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska 
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom 
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har 
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-
lämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för 
Jönköpings kommuns nämnder.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd över-
lämnas till kommunfullmäktige enligt 7 § i Allmänna bestämmelser för 
Jönköpings kommuns nämnder.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 123 

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från       
kommunfullmäktige
Ks/2019:200   009 

Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar över ej avgjorda ärenden som avser 
uppdrag från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Nämndernas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kän-
nedom.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag 
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kän-
nedom.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 124 

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig    
fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola  
Jönköping i Jönköpings kommun
Ks/2019:133   612 

Sammanfattning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Drott-
ning Blankas Gymnasieskola Jönköping i Jönköpings kommun. Ansökan om-
fattar fem nationella gymnasieprogram fr.o.m. läsåret 2020/2021 och innehåller 
en förändring av antalet utbildningsplatser inom befintliga program. 

Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2019-02-22 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-04-15 § 45 med tillhö-
rande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-04-24 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en ut-
ökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Jönköping lämnas till Skolinspektionen i enlighet med 
Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-04-30 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse med bilagor 
överlämnas till Skolinspektionen som Jönköpings kommuns yttrande 
över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkän-
nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymna-
sieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Jönköpings 
kommuns yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

om godkännande av utökning av antalet utbildningsplatser vid företagets gym-
nasieskola i Jönköping lämnas till Skolinspektionen enligt utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse med förändring att texten under rubri-
ken, Konsekvenser av en utökning av verksamheten, ska lyda:
”Jönköpings kommuns sammanfattande bedömning är att förändringen inom 
Drottning Blankas Gymnasieskola medför negativa konsekvenser för kommu-
nens egen gymnasieverksamhet. Jönköpings kommun föreslår att Skolinspek-
tionen avslår ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB”

Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och Thordis Samuels-
sons (V) yrkande – under proposition och finner det förstnämnda förslaget an-
taget.

Omröstning begärs.

Som motförslag till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag beslutar kom-
munstyrelsen – utan omröstning – att anta kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 7 7 1
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Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Med beaktande av ordförandens utslagsröst har kommunstyrelsen med 7 ja-rös-
ter och 7 nej-röster, varjämte en ledamot avstått från att rösta, bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från Drottning Blankas 

Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en ut-
ökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas 
Gymnasieskola Jönköping lämnas till Skolinspektionen i enlighet med 
Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Thordis Samuelsson (V) reserverar sig mot beslutet att inte anta hennes yrkan-
de som motförslag. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 125 

Yttrande över ansökan från Thoréngruppen AB om en utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Thorén Business School    
Jönköping
Ks/2019:135   612 

Sammanfattning
ThorénGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som hu-
vudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thorén 
Business School Jönköping i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 
Ansökan avser handels- och administrationsprogrammet och ska då den är fullt 
utbyggd 2022 omfatta 12 platser/årskurs.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2019-02-25 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-04-15 § 46 med tillhö-
rande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-04-24 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från ThorénGruppen AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-
stående gymnasieskola vid Thorén Business School i Jönköping lämnas 
till Skolinspektionen i enlighet med Ilan De Bassos (S) kommunal-
rådsyttrande.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-02 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse med bilagor 
överlämnas till Skolinspektionen som Jönköpings kommuns yttrande 
över ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvud-
man för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Thorén Business School Jönköping. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som redovisas nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från ThorénGruppen AB 

om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-
stående gymnasieskola vid Thorén Business School i Jönköping lämnas 
till Skolinspektionen i enlighet med Ilan De Bassos (S) kommunal-
rådsyttrande. 

Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till :Skolinspektionen och Uan
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Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 126 

Yttrande över ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-
skola vid Yrkesgymnasiet i Jönköping
Ks/2019:139   612 

Sammanfattning
ThorénGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande för 
en utökning av organisationens verksamhet under namnet Yrkesgymnasiet 
Jönköping.

Ansökan omfattar tre nationella gymnasieprogram med start 2020/2021. 
Sökande avser att genomföra de sökta utbildningsplatserna som lärlings-
utbildning. 

Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2019-02-26 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2019-04-15 § 47 med tillhö-
rande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-04-24 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:

 Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från ThorénGruppen AB 
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-
stående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Jönköping lämnas till 
Skolinspektionen i enlighet med Ilan De Bassos (S) kommunalrådsytt-
rande.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-02 med förslag till 
kommunstyrelses beslut: med förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse med bilagor 
överlämnas till Skolinspektionen som Jönköpings kommuns yttrande 
över ansökan från ThorénGruppen AB om godkännande som huvud-
man för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yr-
kesgymnasiet i Jönköping. 
huvudsatsen

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag. 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som redovisas nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) X
Margareta Strömberg (KD) X
Peter Jutterström (M) X
Bert-Åke Näslund (M) X
Kristian Aronsson (SD) X
Roland Hagström (SD) X
Andreas Sturesson (KD) X
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Jönköpings kommuns yttrande över ansökan från ThorénGruppen AB 

om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fri-
stående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Jönköping lämnas till 
Skolinspektionen i enlighet med Ilan De Bassos (S) kommunalrådsytt-
rande.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen och Uan
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§ 127 

Slutrapport över projektet att avveckla delade turer inom socialför-
valtningens verksamheter
Ks/2015:520   730 

Sammanfattning
Äldrenämnden har 2019-02-20 § 18 beslutat överlämna en slutrapport som be-
skriver genomförandet och erfarenheter av projektet med att avveckla delade 
turer och långa pass inom socialförvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2019-02-20 § 18 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-04-24 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Slutrapport över projektet att avveckla delade turer godkänns.
 I syfte att utveckla bemanningsplanering och schemaläggning ges 

socialtjänstens nämnder i uppdrag att arbeta vidare utifrån de rekom-
mendationer som framkommer av rapporten.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-05-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Slutrapport Projekt Delade turer godkänns.
 Årlig uppföljning av arbetet med att minska antalet delade turer redovi-

sas i kommunens årsredovisning.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag med komplettering i andra strecksatsen innebärande att strecksatsen ges 
följande lydelse:

‒ I syfte att utveckla bemanningsplanering och schemaläggning ges 
socialtjänstens nämnder i uppdrag att arbeta vidare utifrån de slutsatser 
och rekommendationer som framkommer av rapporten.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) revide-
rade förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och 
finner det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges enligt nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) reviderade förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Slutrapport över projektet att avveckla delade turer godkänns.
 I syfte att utveckla bemanningsplanering och schemaläggning ges 

socialtjänstens nämnder i uppdrag att arbeta vidare utifrån de slutsatser 
och rekommendationer som framkommer av rapporten.

Reservation
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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§ 128 

Yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkonces-
sion, markledning från Hedenstorp N till Hedenstorp S i Jönköpings 
kommun
Ks/2019:159   370 

Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har för yttrande senast 2019-05-17 översänt 
ansökan från Vattenfall Eldistribution AB om tillstånd att bygga och använda 
en kraftledning. Ansökan avser en markledning från Hedenstorp N till 
Hedenstorp S. 

Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2019-03-13
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-04-11 § 43 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens ordförandebeslut 2019-04-22 med tillhörande tjänste-
skrivelse 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-04-17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

‒ Tekniska nämndens beslut 2019-04-22, stadsbyggnadsnämndens beslut 
2019-04-17 § 165 samt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
2019-04-11 § 43 med tillhörande tjänsteskrivelser utgör Jönköpings 
kommuns yttrande över ansökan om nätkoncession, markledning från 
Hedenstorp N till Hedenstorp S.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. kommunstyrelsens beslut:
:a huvudsatsen
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

‒ Tekniska nämndens beslut 2019-04-22, stadsbyggnadsnämndens beslut 
2019-04-17 § 165 samt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
2019-04-11 § 43 med tillhörande tjänsteskrivelser utgör Jönköpings 
kommuns yttrande över ansökan om nätkoncession, markledning från 
Hedenstorp N till Hedenstorp S.

Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Mhn
Stbn
Tn
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§ 129 

Motion om att bygga planskild gång och cykelväg över Tahe-vägen 
vid Målön
Ks/2018:360   312 

Sammanfattning
Andreas Persson (S), Carina Sjögren (S) och Krister Johansson (S) föreslår 
med hänvisning till vad som anförs i en motion 2018-08-29 följande: 

 Att gång- och cykelpassagen till skolan på Målön säkras genom plan-
skildhet.  

 Att Jönköpings kommun i sin investeringsbudget för 2019 anslår medel 
för genomförandet. 

Kommunfullmäktige har 2018-08-30 § 190 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2018-08-29
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-15 § 620 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-04-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige.

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra säkerhetshöjande 
och hastighetsdämpande åtgärder enligt vad som framkommer av kom-
munalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande. Motionen anses därmed be-
svarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer. huvudsatsen

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) för-
slag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) för-
slag respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och finner det förstnämnda 
förslaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till Kristian Aronssons (SD) yrkande.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson(KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 13 2

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra säkerhetshöjande 

och hastighetsdämpande åtgärder enligt vad som framkommer av kom-
munalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande. Motionen anses därmed be-
svarad.

Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristian Aronssons (SD) 
yrkande.
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§ 130 

Grönstrukturplan för Jönköpings kommun
Ks/2019:145   011 

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat en grönstrukturplan för Jönköpings kom-
muns tätorter. Syftet med planen är att den ska vara ett underlag för den fysiska 
planeringen samt på en övergripande nivå peka ut åtgärder och strategiska val 
för vidareutveckling av staden gröna och blåa struktur. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-21 § 67 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Samrådsredogörelse daterad 2019-01-09
Grönstrukturplan för Jönköping daterad 2019-03-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-04-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Grönstrukturplan för Jönköpings kommuns tätorter antas.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-04-30 vari sammanfatt-
ningsvis kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag tillstyrks.1:a huvudsatsen

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Grönstrukturplan för Jönköpings kommuns tätorter antas.

35



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-05-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 131 

Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun
Ks/2019:144   430 

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Naturvårdsprogram för Jön-
köpings kommun. Programmets syfte är att samla och öka kunskapen om var i 
kommunen de värdefullaste naturområdena finns, fastställa kommunala riktlin-
jer och ta fram åtgärdsprogram för naturvården i kommunen. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-06 § 66 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 2019
Referenser till naturvårdsprogrammet
Mål och åtgärder i gamla naturvårdsprogrammet
Åtgärder för ansvarsmiljöer och sällsynta arter på kommunägd mark
Rödlistade arter på kommunens mark
Samrådsredogörelse och yttranden över naturvårdsprogrammet
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-04-18 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige 

 Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 2019 fastställs.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-04-30 vari kommunal-
rådet Mona Forsbergs (S) förslag till beslut tillstyrks med följande ändringar i 
avsnittet ”Skydd av natur”:

 Beslut om antal kommunala naturreservat utgår, då det är skyddsvärdet 
som ska avgöra om ett naturreservat ska bildas, inte ett fixerat antal.

 Kommunen bildar naturreservat på kommunalt ägd mark. Vid behov 
köps mark in för ändamålet.

 Kommunen arbetar kontinuerligt i första hand med andra skyddsformer 
än naturreservat, t.ex. biotopskydd, naturvårdsavtal och naturminnen i 
mark- och vattenmiljöer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
förslag.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
förslag.
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 Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) för-
slag respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Roland Hagström (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun 2019 fastställs.

Reservationer
KD-, M-, och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
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§ 132 

Lämplighetsbedömning av exploatering för Ekeberg, Ekebergs gård 
och området under kraftledningen på Ekhagen
Ks/2019:226   250 

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av Översiktsplan 2016 
(Kf 2016-06-22§ 161) beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsupp-
drag som innebar att förutsättningarna för att bygga en ny stadsdel på 
Ekeberg (tidigare kallat A6-området) måste utredas innan beslut tas om 
planering av ny stadsdel på Ekeberg ska fortsätta. Hösten 2017 i samband 
med kommunfullmäktiges behandling av Kommunalt bostadsförsörjnings-
program 2017-2022 (Kf 2017-10-19 § 268) beslutades att den befintliga golf-
banan med 18 hål ska vara kvar. I samma beslut ingick även att förutsättningar-
na för att bygga bostäder på området under kraftledningen på Ekhagen och 
på Ekebergs gård skulle redovisas inom ramen för arbetet med Ekeberg. Även 
förutsättningarna för trafikplats Ekhagen skulle redovisas i detta arbete. En rap-
port har tagits fram för varje delområde och utöver dessa har ett antal PM med 
olika teman tagits fram.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-24
Rapport, Lämplighetshetsbedömning av exploatering för Ekeberg, Ekebergs 
gård, området under kraftledningen på Ekhagen.
PM som behandlar: 
PM Ekeberg – Natur och rekreation – ekosystemtjänster och grön infrastruktur
PM Ekeberg - Förutsättningar för VA
PM Utredning av geotekniska förutsättningar – Ekeberg, Ekebergs gård och 
området under kraftledning på Ekhagen 
PM Kraftledningen Ekeberg, Ekebergs gård och området under kraftledningen 
på Ekhagen. 
PM Möjligheter till exploatering av A6-området med hänsyn till stabilitetsför-
hållanden – beställarstöd till Jönköpings kommun. Statens geologiska institut
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadsbyggnadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-04-24 med förslag till kommun-
styrelsens beslut:

 Lämplighetsbedömning av exploatering för Ekeberg, Ekebergs gård och 
området under kraftledningen på Ekhagen godkänns.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-04-24 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
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‒ Lämplighetsbedömning av exploatering för Ekeberg (tidigare kallat A6 
området), Ekebergs gård och området under kraftledningen på Ekhagen 
godkänns.

‒ Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att, efter att Trafikverkets åt-
gärdsvalsstudie avseende trafikplats Ekhagen genomförts, arbeta vidare 
med området som ligger i den norra och nordöstliga delen av utbred-
ningsområdet Ekeberg (tidigare kallat A6-området). Arbetet ska även 
omfatta området under kraftledningen på Ekhagen och möjligheterna att 
gräva ner ledningarna för att omvandla området till bostäder m.m.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-05-08
Kommunstyrelsens beslut

 Lämplighetsbedömning av exploatering för Ekeberg (tidigare kallat A6 
området), Ekebergs gård och området under kraftledningen på Ekhagen 
godkänns.

 Stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att, efter att Trafikverkets åt-
gärdsvalsstudie avseende trafikplats Ekhagen genomförts, arbeta vidare 
med området som ligger i den norra och nordöstliga delen av utbred-
ningsområdet Ekeberg (tidigare kallat A6-området). Arbetet ska även 
omfatta området under kraftledningen på Ekhagen och möjligheterna att 
gräva ner ledningarna för att omvandla området till bostäder m.m.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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