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§ 53

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
utredningschef Andreas Zeidlitz om ärende 8. Befolkningsprognos 2014-2017
med utblick mot 2023
ekonomichef Leif Eriksson om ärende 6. Årsredovisning för 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med
fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-12

§ 54

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-02-10 § 11-14

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-02-04 § 11-20

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2013-11-13 § 39-51
2014-01-22 § 52-65

Lekeryd

2014-02-05 § 1-11

Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar Susanne Agerbring (KD) välkommen som
ny ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 55

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för
stadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom
T.f. kanslichefens beslut:
om bemyndigande att underteckna ansökningar om betalningsförelägganden
och lagsökningar
att bevilja flaggning framför Rådhuset 2014-02-21 och 2014-03-02 med anledning av tillökning inom kungahuset
att bevilja flaggning framför Rådhuset 2014-03-03/05 med anledning av
vänortsbesök från Estland.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att bevilja ABF Jönköpings län 10 000 kr från anslaget för integration och delaktighet till delfinansiering av studiecirklar för nyanlända kvinnor boende på Råslätt.
Ledningsutskottets protokoll

2014-02-10 § 11-14

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2014-02-04 § 11-20

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Årsredovisning för 2013
Ks/2014:144 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2013, vilken överlämnas till kommunstyrelsen. Årets resultat uppgår till +222 mnkr. I resultatet
ingår flera jämförelsestörande poster.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-02-26
Årsredovisning 2013, daterad 2014-02-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2013 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +222 mnkr och en balansomslutning med 7 372 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +133 mnkr och en balansomslutning med
14 423 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2013 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +222 mnkr och en balansomslutning med 7 372 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +133 mnkr och en balansomslutning med
14 423 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 57

Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen
Ks/2014:118 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens
verksamheter avseende 2013. Den överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Befolkningsprognos 2014-2017 med utblick mot 2023
Ks/2014:125 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2014–2017. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2023.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2014-02-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–900 personer för
perioden 2014–2017.
− I en utblick mot 2023 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 141 000–143 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–900 personer för
perioden 2014–2017.
− I en utblick mot 2023 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 141 000–143 000 invånare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Revidering av Alkohol- och drogpolicy för anställda i Jönköpings
kommun
Ks/2013:152 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-27 § 356 att revidera kommunens alkohol- och drogpolicy. Stadskontorets personalavdelning har givits i uppdrag
att genomföra en översyn av policyn samt vid behov komma med förslag på
justeringar. Utifrån sitt uppdrag har stadskontoret inkommit med ett förslag på
en revidering av nuvarande alkohol- och drogpolicy. Förslaget har behandlats i
kommunstyrelsens personalutskott och överlämnades till kommunstyrelsen för
ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-24 § 146 att återremittera ärendet till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för samordning med
gällande regelverk och styrdokument. Denna samordning är nu genomförd och
ärendet överlämnas ånyo till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2003-11-27 § 356
Personalutskottets beslut 2013-01-16 § 4
Samverkansprotokoll 2013-01-24
Personalutskottets beslut 2013-02-13 § 14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06 med tillhörande bilaga: Alkoholoch drogpolicy
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-24 § 146
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunfullmäktiges beslut, 2003-11-27 § 356, om antagen alkohol- och
drogpolicy upphör att gälla.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Reviderad alkohol- och drogpolicy för anställda i Jönköpings kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2013-02-06.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-02-19 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M) yrkar tillägg i punkt tre under rubriken Alkohol i
föreslagen policy. Punkten ges följande lydelse:
•
representera med alkohol i tjänsten, förutom vid de tillfällen som beskrivs i policyn för representation.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
− Reviderad alkohol- och drogpolicy för anställda i Jönköpings kommun fastställs enligt stadskontorets förslag 2013-02-06 kompletterat med ovan yrkat
tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunfullmäktiges beslut, 2003-11-27 § 356, om antagen alkohol- och
drogpolicy upphör att gälla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Val av ersättare till personalutskottet och tekniska utskottet
Ks/2014:147 102
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 47 att bevilja Stina Sinclair (KD)
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ny ersättare till kommunstyrelsens personalutskott och samt val av ny ersättare till kommunstyrelsens tekniska utskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av Simon Rundqvist (KD) förrättar kommunstyrelsen val enligt följande:
Personalutskottet
– Susanne Agerbring (KD), ersättare efter Stina Sinclair (KD).
Tekniska utskottet
– Susanne Agerbring (KD), ersättare efter Stina Sinclair (KD).
Beslutet expedieras till:
S Agerbring
Personalutskottet
Tekniska utskottet
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sommarjobb och feriepraktik år 2014
Ks/2014:142 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2014-02-17 § 16 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2014. Förslaget innebär att 400 sommarjobb ordnas och att feriepraktik anordnas för alla behöriga sökande.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-02-17 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-02-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Feriepraktik anordnas 2014 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet och som har sökt men inte fått annat sommarjobb.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1994 eller senare får
söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1993 eller tidigare
erbjuds möjlighet att söka sommarjobb/ungdomsanställning.
− Under i huvudsak juni – augusti 2014 anordnas 400 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2013 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2014.
− En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
− Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
− Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2014 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 5 mnkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-03-04 vari kommunalrådet
Anderas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att följa utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov av utökning av antalet platser för
sommarjobb och feriepraktik återkomma till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
− Feriepraktik anordnas 2014 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet och som har sökt men inte fått annat sommarjobb.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1994 eller senare får
söka feriepraktik.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1993 eller tidigare
erbjuds möjlighet att söka sommarjobb/ungdomsanställning.
− Under i huvudsak juni – augusti 2014 anordnas 400 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2013 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2014.
− En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
− Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
− Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2014 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 5 mnkr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos (S) tillägg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Yttrande till Trafikverket om huvudmannaskapet för färjeleden
Gränna-Visingsö
Ks/2014:143 509
Sammanfattning
Trafikverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2014-03-14 yttra
sig över frågan om huvudmannaskapet för färjeleden Gränna-Visingsö med
anledning av att verket uppdaterat ärendet.
Beslutsunderlag
Trafikverkets remiss 2014-02-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-10 med förslag till kommunens yttrande
Tekniska kontorets utredning – Huvudmannaskap för färjeleden GrännaVisingsö
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-10 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande överlämnas till
Trafikverket angående huvudmannaskapet för färjeleden Gränna-Visingsö.
− Kommunstyrelsen förordar att färjeleden Gränna–Visingsö ändras till allmän och att staten blir huvudman.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande överlämnas till
Trafikverket angående huvudmannaskapet för färjeleden Gränna-Visingsö.
− Kommunstyrelsen förordar att färjeleden Gränna–Visingsö ändras till allmän och att staten blir huvudman.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Tekniska kontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Förslag till Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner
Ks/2014:86 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2014-03-21 yttra sig över
förslag till Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-01-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-07 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
− Stadskontorets synpunkter överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande
över ”Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-07 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande över förslag till Miljöprogram för Habo och Mullsjö
kommuner.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-07 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande över förslag till Miljöprogram för Habo och Mullsjö
kommuner.
Beslutet expedieras till:
Habo kommun
Mullsjö kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Förslag till Miljöprogram för Vaggeryds kommun
Ks/2014:120 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 2014-04-07 yttra sig över
förslag till Miljöprogran för Vaggeryds kommun.
Beslutsunderlag
Miljöprogram för Vaggeryds kommun 2014-02-04
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets synpunkter överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande
över ”Miljöprogram för Vaggeryds kommun”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Vaggeryds kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 överlämnas som Jönköpings
kommuns yttrande till Vaggeryds kommun.
Beslutet expedieras till:
Vaggeryds kommun

Justerandes signatur
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§ 65

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Bottnaryds Prästgård
1:182 i Bottnaryd, Jönköpings kommun
Ks/2014:132 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-02-12 för yttrande senast
2014-03-10 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan för del
av Bottnaryds Prästgård 1:182, Bottnaryd, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-02-12 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttraden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Bottnaryds Prästgård 1:182 i Bottnaryd, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Bottnaryds Prästgård 1:182 i Bottnaryd, Jönköpings kommun.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till
Stbn

Justerandes signatur
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§ 66

Förslag till program för Jönköpings kommuns landsbygder
Ks/2010:395 140
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2010-08-26, i samband med behandlingen av en
motion från Anna Klint (C), Sven Nyemad (C) och Hans Karlsson (C), kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till landsbygdsprogram för Jönköpings kommun. Stadskontoret har tagit fram ett förslag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
Program för Jönköpings kommuns landsbygder – förslag 2014-02-19
Samrådsredogörelse 2014-02-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för Jönköpings kommuns landsbygder antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-02-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för Jönköpings kommuns landsbygder antas.
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§ 67

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2013
Ks/2014:114 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha uppnåtts och genomförts
under 2013 redovisas i uppföljningsrapport ”Program för hållbar utveckling –
miljö Uppföljning av 2013”. Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2015-2021), med anledning av genomförd
uppföljning, uppdateras i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning av 2013, daterad
2014-02-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2015-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
•
Information – död ved: Åtgärden flyttas fram till 2015 och genomförs
utanför ramen för PHU men följs upp i Hållbarometern.
•
Grönstrukturplan: Åtgärden flyttas fram till 2015.
•
Parker och kyrkogårdar: Åtgärden omformuleras enligt följande:
Trädvårdsplaner
Senast 2016 ska trädvårdsplaner/vårdprogram baserat på en natur- och
kulturvärdesbedömning göras för parker och träd i gatumiljö som har
uppenbart höga naturvärden och/eller kulturhistoriska värden.
Ansvar: Tekniska nämnden
Kontaktperson: Rolf Sandström
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2015-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
•
Information – död ved: Åtgärden flyttas fram till 2015 och genomförs
utanför ramen för PHU men följs upp i Hållbarometern.
Justerandes signatur
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Grönstrukturplan: Åtgärden flyttas fram till 2015.
Parker och kyrkogårdar: Åtgärden omformuleras enligt följande:
Trädvårdsplaner
Senast 2016 ska trädvårdsplaner/vårdprogram baserat på en natur- och
kulturvärdesbedömning göras för parker och träd i gatumiljö som har
uppenbart höga naturvärden och/eller kulturhistoriska värden.
Ansvar: Tekniska nämnden
Kontaktperson: Rolf Sandström

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Jönköping Airport – Åtgärder med anledning av beslut av miljönämnden angående buller
Ks/2014:116 040
Sammanfattning
Miljödomstolen i Växjö meddelade i domslut 2009-11-16 (mål nr 3163-08)
krav på att kommunen genomför bullerdämpande åtgärder på närliggande fastigheter till Jönköping Airport. Kommunfullmäktige gav tekniska nämnden i
uppdrag att samordna arbetet med anledning av Miljödomstolens dom i samverkan med Jönköping Airport. Enligt handlingar i ärendet var avsikten att tekniska nämnden inte skulle få någon nettokostnad för uppdraget och om kostnaderna skulle överstiga givna anslag skulle tekniska nämnden begära utökat anslag. Verksamheten har hittills finansierats dels med medel från den ersättning
som Luftfartsverket betalade ut i samband med kommunens övertagande av
flygplatsen 3 mnkr, dels med ytterligare 700 tkr i anslag, totalt anslag 3,7 mnkr
för finansiering av bullerdämpande åtgärder på närliggande fastigheter till Jönköping Airport. Dessa medel är till stor del förbrukade för utförda bulleråtgärder 2010-2013. Det återstår 381 tkr som finns i tekniska nämndens resultatfond.
Efter beslut om föreläggande av miljönämnden 2013-12-11 ålades Jönköping
Airport AB, org.nr. 556792-9905 att genomföra bullerdämpande åtgärder på
berörda fastigheter. Totalt återstår föreläggande om åtgärder på 18 fastigheter.
Jönköping Airport AB kommer att överklaga nio av dessa ärenden. Man planerar att genomföra åtgärder på de återstående nio fastigheterna vilka kan genomföras inom nio månader.
Utöver de återstående medlen i resultatfonden begär tekniska nämnden 900 tkr.
Stadskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-02-18 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-02-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-02-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utökat driftanslag uppgående till 900 tkr för verksamhetsåret 2014 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att genomföra bullerdämpande åtgärder i
nio byggnader med adress Västra Skogstigen 17,19,23,27 och 37 samt Västersjövägen 1,2, 5B och 7.
− Utökat driftanslag 2014 finansieras med medel ur kommunens rörelsekapital.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-12

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utökat driftanslag uppgående till 900 tkr för verksamhetsåret 2014 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att genomföra bullerdämpande åtgärder i
nio byggnader med adress Västra Skogstigen 17,19,23,27 och 37 samt Västersjövägen 1,2, 5B och 7.
− Utökat driftanslag 2014 finansieras med medel ur kommunens rörelsekapital.
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§ 69

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun 2013
Ks/2014:117 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för 2013, samt redovisning över antalet lediga lägenheter och statistik
över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-02-18 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2014-01-01
Statistik över sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet 2013 i Jönköpings kommun överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet 2013 i Jönköpings kommun överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 70

Medborgarförslag om luftrenare på bussar med anledning av starka
parfymdofter
Ks/2010:315 530
Sammanfattning
Leif Hagberg har i ett medborgarförslag ställt frågan om det på lokalbussarna
går att införa luftrenare som tar bort starka parfymdofter.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 161 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-06-14
Tjänsteutlåtande från Jönköpings Länstrafik, inkommet 2014-01-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-02-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Jönköpings Länstrafik
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§ 71

Medborgarförslag om linbanor
Ks/2013:361 530
Sammanfattning
Magnus Boman föreslår i ett medborgarförslag att linbanor anläggs i Huskvarna, Gränna, vid Stadsparken i Jönköping och i Taberg.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29 § 195 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-13
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2013-12-15
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2014-01-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-02-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
M Boman
Kdr Huskvarna
Kdr Gränna-Visingö

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-12

§ 72

Inbjudan till ”Klimatkonferens 2014 – Livsstil, ekonomi och teknik
för att möta klimatutmaningen”
Ks/2014:146 027
Sammanfattning
Årets klimatkonferens i Jönköping har fokus på livsstilsförändring samt ekonomiska och tekniska lösningar som på olika sätt kan bidra för att möta klimatutmaningen. Konferensen arrangeras av Klimatrådet i Jönköpings län som en
del av Klimatveckan. Klimatrådet består av 28 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet.
Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Den äger rum tisdagen den 20 maj
2014 kl 11.30 -16.30, Kongress & Konserthuset på Elmia. Anmälan görs vid
sammanträdet eller till kommunalrådsexpeditionen tel 10 55 25.
Beslutsunderlag
Klimatkonferensen – Program
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i klimatkonferensen i Jönköping den 20 maj.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i klimatkonferensen i Jönköping den 20 maj.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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