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Beslutande Ann-Marie Nilsson (C), ordförande

Ilan De Basso (S)
Mona Forsberg (S)
Alf Gustafsson (S) ers. Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
David Gerson (L) till kl. 12:40 § 281
Ingvar Åkerberg (L) ers. David Gerson (L)
fr. kl. 12:40 § 282
Mats Weidman (MP)
Thordis Samuelsson (V)

Andreas Sturesson (KD)
Cecilia Hjorth Attefall (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Peter Jutterström (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Kristian Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Lena Sumedrea (C)
Ingvar Åkerberg (L)
Margareta Sylvan (MP)
Jerry Hansson (V)
Hanns Boris (KD)
Carl Cunningham (KD)
Joakim Dahlström (M) till kl. 11:30
Kamran Sairafi (M)
Roland Hagström (SD)
Elisabeth Lundqvist (SD)

Johan Fritz, stadsdirektör
Kent Lundwall, tf. ekonomichef
Lars Åke Svensson, chefsjurist
Hans Löf, kom.råd.sekr.
Olof Landgren, kom.råd.sekr.
Eva Larsson, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare
 

Utses att justera Margareta Strömberg

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping 2019-11-21 Paragrafer  273-282

Underskrifter Sekreterare
Bo Henriksson

Ordförande
Ann-Marie Nilsson

Justerande
Margareta Strömberg  

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-11-20

Datum för anslags uppsättande 2019-11-22 Datum för anslags nedtagande 2019-12-14

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Rådhuset, Jönköping

Underskrift
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 273 

Informationsärenden
Räddningschef Samuel Nyström och bitr. räddningschef Göran Melin 
informerar om pågående arbete gällande uppbyggnad av totalförsvaret.

Ekonom Marie Drougge informerar om fördjupad månadsrapport för uppfölj-
ning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2019.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11:30.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 274 

Meddelanden 

Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2019-11-04 gällande tillsyn av överförmyndarnämnden i 
Jönköpings kommun.

Följande handlingar biläggs: 
Ledningsutskottets protokoll 2019-10-21 § 66-70

2019-11-04 § 71-74

Personalutskottets protokoll 2019-10-23 § 105-110

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 275 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan ur Ellen 
Nyström-Mayerska fonden.

Administrations- och utvecklingschefens beslut att ur anslaget för integration 
och delaktighet bevilja:

 Jönköping Bandy 50 000 kronor för projektet ”Bandy för alla”
 Jönköping Zontaklubb 5 000 för projektet ”En värld färgad orange – 

varför?”.

Näringslivschefens beslut att ur anslaget för landsbygdsutveckling bevilja 
21 600 kronor till Sockenrådet i Ödestugu för uppförande av lekplats.

Kanslichefens beslut att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över 
vindbrons västra sida 2019-12-09 t.o.m. 2020-01-05 med anledning av lands-
kamp i handboll.

Ledningsutskottets protokoll 2019-10-21 § 66-70 
2019-11-04 § 71-74

Personalutskottets protokoll 2019-10-23 § 105-110.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 276 

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verk-
samhet t.o.m. oktober 2019
Ks/2019:430   040 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat fördjupad månadsrapport efter oktober månad med 
prognos av kommunens beräknade resultat 2019 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14
Månadsrapport för oktober 2019 daterad 2019-11-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-14 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna 
och nå budgetbalans.

 Månadsrapport oktober 2019 för uppföljning av ekonomi och verksam-
het godkänns. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-11-18 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-19 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Den fördjupade månadsrapporten lämnas utan eget ställningstagande.
 Den tillfälliga styrgruppen för analysarbete avseende socialnämndens 

ekonomiska läge (Ks/2018:350) utökas med en representant vardera 
från de i kommunstyrelsen ingående partierna som idag inte har 
någon plats i styrgruppen dvs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverige-
demokraterna.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) och Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall 
till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) för-
slag 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 enligt nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (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
Jan-Ove Lipponen (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 kommunal-
rådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 

att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna 
och nå budgetbalans.

 Månadsrapport oktober 2019 för uppföljning av ekonomi och verksam-
het godkänns.

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

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 277 

Inbjudan till konferensen Forum Jämställdhet 5 – 6 februari 2020
Ks/2019:428   000 

Sammanfattning
Konferensen Forum Jämställdhet anordnas den 5 – 6 februari på Elmia med 
Jönköpings kommun som värd för arrangemanget. Konferensen anordnas av 
Sveriges Kvinnolobby som är en obunden paraplyorganisation för kvinnorörel-
sen i landet. Den vänder sig till förtroendevalda, chefer och anställda. I sam-
band med konferensen anordnar Jönköpings kommun också ett öppet program 
för att göra konferensen mer tillgänglig. 

Avgiften för deltagande i konferensen är 3 900 kr. 

Beslutsunderlag
Information om konferensen
Preliminärt program
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Kommunstyrelsen utser fem ledamöter, med ersättare, att delta i konfe-
rensen.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-11-11 reviderat 
2019-11-18 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:

 Stadskontoret ges i uppdrag att tydliggöra vilka regler som gäller för 
kommunstyrelsens deltagande i kurser och konferenser. Både vad avser 
arrangemangens innehåll som de kostnader som följer av deltagandet.

 Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med 
en redovisning över kommunens sammantagna engagemang i arrange-
manget Forum Jämställdhet vad avser nedlagd tid på förberedelser, 
kommunalt ekonomiskt stöd, antal deltagare på konferensen samt kost-
naderna för deltagandet etc.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen utser sex 
ledamöter, med ersättare, att delta i konferensen.

Cecilia Hjorth Attefall (KD), kommunalrådet Peter Jutterström (M) och 
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) föreslagna tillägg enligt hans reviderade kommunalrådsyttrande.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) yrkar avslag på 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) yrkande att utse sex deltagare.

Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
tillägg.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutat 
avslå tilläggen.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.
Nej-röst för bifall till desamma. 

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (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
Jan-Ove Lipponen (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 avslagit kommu- 
 nalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg.

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen utser sex ledamöter, med ersättare, att delta i konfe-

rensen.
 Britt-Marie Glaad (S), Lena Sumedrea (C), Cecilia Hjorth Attefall 

(KD), Kamran Sairafi (M), Thordis Samuelsson (V) och Elisabeth 
Lundqvist (SD) utses att delta i konferensen.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Som ersättare för ovannämnda utses Andreas Persson (S), Margareta 
Sylvan (MP), Margareta Strömberg (KD), Peter Jutterström (M) och 
Jerry Hansson (V).

Reservationer
Ledamöterna för KD, M och SD reserverar sig mot beslutet att avslå kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg. 

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 278 

Yttrande över Skanska Industrial Solutions AB:s ansökan om till-
stånd för miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet på 
fastigheterna Hyltena 1:21 och 1:98
Ks/2019:417   420 

Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett Jönköpings kommun tillfälle att se-
nast 2019-11-22 lämna synpunkter över Skanska Industrial Solutions AB:s an-
sökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet respektive vattenverksamhet på 
fastigheterna Hyltena 1:21 och1:98.

Beslutsunderlag
Remisshandlingar 2019-10-28
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandebeslut 2019-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö överlämnas enligt kom-
munalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i Växjö överlämnas enligt kom-
munalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen Växjö
Mhn
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Kommunstyrelsen 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 279 

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av 
torv inom fastigheterna Bottnaryds Prästgård 1:1, 1:214 och Lilla 
Älgås 1:3 i Jönköpings kommun
Ks/2019:111   436 

Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergötland har gett Jönkö-
pings kommun tillfälle att lämna synpunkter över ansökan om tillstånd till täkt 
av torv inom fastigheterna Bottnaryds Prästgård 1:1, 1:214 och Lilla Älgås 1:3 
i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har begärt och fått anstånd att 
lämna in yttrandet senast den 29 november 2019.

Beslutsunderlag
Remisshandlingar 2019-10-07
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2019-01-16
Räddningstjänstens skrivelse 2019-10-16
Kommunstyrelsens behandling 2019-03-13 med tillhörande handlingar
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-11-07 § 99 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergöt-
land överlämnas enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade 
förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Kommunstyrelsens beslut

 Yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Östergöt-
land överlämnas enligt kommunalrådet Mona Forsbergs (S) upprättade 
förslag.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland
Stbn
Rtj
Mhn
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 280 

Yttrande över samrådsunderlag om bortledning av vatten från   
Vättern m.m. för regional vattenförsörjning i Örebro län
Ks/2019:395   340 

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Vätternvatten AB beretts tillfälle att senast 
2019-11-30 yttra sig över samrådsunderlag om bortledning av vatten från 
Vättern m.m. för regional vattenförsörjning i Örebro län. 

Beslutsunderlag
Samrådsunderlag Projekt Vätternvatten
Tekniska nämndens ordförandebeslut 2019-11-11
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Yttrande till Vätternvatten AB överlämnas enligt kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Kommunstyrelsens beslut

‒ Yttrande till Vätternvatten AB överlämnas enligt kommunalrådet 
Mona Forsbergs (S) upprättade förslag

Beslutet expedieras till:
Vätternvatten AB
Tn
Mhn
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§ 281 

Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Backen 1:141 
m.fl. i Bankeryd
Ks/2019:423   214 

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för fastigheten 
Backen 1:141 m.fl. i Bankeryd, Jönköpings kommun. Detaljplanens syfte är att 
omvandla ett industriområde till bostäder.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2019-11-01 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

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

 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 
fastigheten Backen 1:141 m.fl. i Bankeryd, Jönköpings kommun.  

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-11-20
Protokollsanteckning
Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Kommunen bör i detaljplaner rekommendera att taken på husen utformas på 
ett sätt som möjliggör installation av solceller.”

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för 

fastigheten Backen 1:141 m.fl. i Bankeryd, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsinstans 2019-11-20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 282 

Tider gällande ärendeberedning

Sammanfattning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) belyser problemen som uppstår då 
fastställda beredningstider inte kan hållas.

Ordföranden påtalar vikten av att hålla fastställda tider för kommunalrådsbe-
redning samt att vid sen inlämning om möjligt hålla kommunalråden för oppo-
sitionen informerade.

Kommunstyrelsens beslut
 Informationen enligt ovan noteras till protokollet.
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