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Andreas Sturesson (KD)
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Utses att justera
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Paragrafer 246-262

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
Justerande

Ilan De Basso
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen
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Datum för anslags uppsättande
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Maria Borgström
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§ 246

Meddelanden
Biläggs de tryckta handlingarna:
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-06-05 § 46-51.

Huskvarna kommundelsråds protokoll

2012-06-12 § 15-23.

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tjeckien för personal vid Attarpsskolan
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet.
Tf stadsdirektörens beslut om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Administrativa chefens beslut att bifalla ansökan om flaggning vid Hamnkanalen utanför Stora hotellet 2012-08-29/30 med anledning av Regionförbundets mottagning för en delegation från Kina.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Kultur Jönköping 7 280 kr för resa till bokmässan i Göteborg.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-06-05 § 46-51.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Yttrande över betänkandet ”Vital kommunal demokrati”
(SOU 2012:30)
Ks/2012:285 100
Sammanfattning
Jönköpings kommun har inbjudits att senast den 28 september 2012 lämna
synpunkter på betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2012-05-14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-20 med upprättat förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-20 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt kommunalrådet Mats Greens (M)
särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till yttrande tillstyrks med de i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande angivna ändringar.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt kommunalrådet Mats Greens (M)
särskilt upprättade förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 249

Kommunrevisionens granskning av arvoden till förtroendevalda
Ks/2011:358 024
Sammanfattning
Kommunrevisionen har granskat hantering av arvoden till förtroendevalda och
önskat svar från kommunstyrelsen senast 2011-10-28. Stadskontoret har upprättat ett förslag till svar på kommunrevisionens skrivelse. I förslaget till svar
framhålls bland annat att stadskontoret fått i uppdrag av ledningsutskottet att
göra en översyn avseende hela regelverket rörande ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst. Flertalet av de frågeställningar som kommunrevisionen reser i sin skrivelse kommer att hanteras i detta uppdrag. Uppdraget
redovisas i ärendet ”Förslag till vissa förändringar av regelverket rörande arvodering av förtroendevalda” (dnr. 2011:86).
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av arvoden 2011-06-21
Skrivelse från kommunrevisionen 2011-06-21
Stadskontorets yttrande 2011-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på granskning av arvoden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på granskning av arvoden.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Förslag till vissa förändringar av regelverket rörande arvodering av
förtroendevalda
Ks/2011:86 024
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 321 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur andra kommuner ersätter förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare. Utifrån sin granskning av reglerna för arvodering av förtroendevalda i Jönköpings kommun föreslår kommunrevisionen ett antal förändringar och förtydliganden avseende regelverket. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut och kommunrevisionens granskning har stadskontoret inkommit
med förslag till vissa förändringar av regelverket avseende arvodering av förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 321
Kommunrevisionens rapport 2011-06-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-14 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan.
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets redovisning avseende hur andra kommuner ersätter förlorad
arbetsförtjänst för egenföretagare godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Belopp som ska ligga till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid
omräkning till förlorad inkomst per timme ska taxerad inkomst av näringsverksamhet divideras med 1 980 timmar reducerat med det antal timmar förtroendevald erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst året den taxerade
inkomsten avser. För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på
deltid och som också är anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet
timmar som ligger till grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i
proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
– Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
årsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider 40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd.
– Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i ärenden som rör tolkning och
tillämpning av regler rörande arvodering av förtroendevalda.
– Den förändrade regeln avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare börjar tillämpas från och med månadsskiftet efter det att fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets redovisning godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag tillstyrks.
– Stadskontorets definition av uppgifter som ingår i årsarvoden samt tjänstgöringsgrad fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver
arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg i förslaget till kommunfullmäktige:
– Som underlag inför parlamentariska kommitténs beredning inför kommande
mandatperiod uppdras åt kommunrevisionen att under hösten 2013 göra en
utvärdering av beslutat regelverk.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets redovisning avseende hur andra kommuner ersätter förlorad
arbetsförtjänst för egenföretagare godkänns.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver
arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Belopp som ska ligga till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid
omräkning till förlorad inkomst per timme ska taxerad inkomst av näringsverksamhet divideras med 1 980 timmar reducerat med det antal timmar förtroendevald erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst året den taxerade
inkomsten avser. För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på
deltid och som också är anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet
timmar som ligger till grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i
proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
årsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider 40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd.
– Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i ärenden som rör tolkning och
tillämpning av regler rörande arvodering av förtroendevalda.
– Den förändrade regeln avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare börjar tillämpas från och med månadsskiftet efter det att fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft.
– Stadskontorets definition av uppgifter som ingår i årsarvoden samt tjänstgöringsgrad fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
– Som underlag inför parlamentariska kommitténs beredning inför kommande
mandatperiod uppdras åt kommunrevisionen att under hösten 2013 göra en
utvärdering av beslutat regelverk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Motion om försöksverksamhet med syntetis (konstis) på Puls
Arena, Öxnehaga
Ks/2012:202 820

Sammanfattning
I motion 2012-03-26 anför Baris Belge (S) att det idag finns möjlighet att använda sig av syntetis (konstis) som ett alternativ till konstfrusna banor. Det är
ett enkelt och billigt alternativ för att ge barn/ungdomar möjlighet att lära sig
att åka skridskor.
Barn/ungdomar på Öxnehaga har idag små möjligheter att lära sig åka skridskor. Därför skulle syntetis anlagd på Puls Arena i Öxnehaga ge dessa
barn/ungdomar förutsättningar till detta. Mot denna bakgrund föreslår motionären att Jönköpings kommun anlägger en syntetisrink i testsyfte på Puls Arena i
Öxnehaga.
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 64 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden och kommundelsråd
Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-06-27
Fritidsnämndens beslut 2012-08-16 § 110 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Birgit
Sievers (MP) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-12

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Yttrande över promemorian ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor
för vård och apotek” (Ds 2012:21)
Ks/2012:335 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2012-06-12 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2012-09-21 översänt promemorian ”Ny myndighet för
infrastrukturfrågor för vård och apotek” (Ds 2012:21).
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2012-06-12
Socialnämndens beslut 2012-08-21 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-08-22 § 87 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över promemorian ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek” (Ds
2012:21).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över promemorian ”Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek” (Ds
2012:21).
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Yttrande över slutbetänkandet ”Gör det enklare” (SOU 2012:33)
Ks/2012:336 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2012-06-12 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2012-09-21 översänt slutbetänkandet ”Gör det enklare”
(SOU 2012:33) från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna
inom vård- och omsorgssystemet.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2012-06-12
Socialnämndens beslut 2012-08-21 § 133 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-08-22 § 86 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över slutbetänkandet ”Gör det enklare” (SOU 2012:33).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över slutbetänkandet ”Gör det enklare” (SOU 2012:33).
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 254

Utvärdering av korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen
Ks/2012:340 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2008-12-18 § 427 riktlinjer för beviljande av
korttidsvård utomlands under försöksperioden 2009-01-01 t.o.m. 2010-12-31.
Samtidigt uppdrogs åt socialnämnden, numera äldrenämnden, att göra en utvärdering av försöket och redovisa denna för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade
2011-03-24 § 107 att förlänga försöksperioden till och med 30 juni 2012, att
utvärdering av insatsen görs under våren 2012 samt att förslag om eventuell
permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september
2012.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-06-20 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Korttidsplatser utomlands ska inte erbjudas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Korttidsplatser utomlands ska inte erbjudas.
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§ 255

Tillhandahållande av trygghetslarm som en service
Ks/2012:341 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 88 i samband med utvärdering av
den förenklade biståndshandläggningen inom äldreomsorgen att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att under en provperiod avskaffa
biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-06-20 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och
äldre ska avskaffas under en försöksperiod oktober 2012 – december 2013.
– En utvärdering av försöket ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till äldrenämnden för klargörande av bl.a. de juridiska aspekterna av äldrenämndens förslag och inarbetas i nämndens utredning
om ytterligare förenkling av biståndshandläggning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avslå kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och
äldre ska avskaffas under en försöksperiod oktober 2012 – december 2013.
– En utvärdering av försöket ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2014.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) återremissyrkande.
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§ 256

Motion om att utveckla kollektivtrafiken i centrumnära ytterområden
Ks/2012:203 531
Sammanfattning
I motion 2012-03-26 anför Britt-Marie Glaad (S) att Jönköpings kommun och
Länstrafiken år 2010 inledde ett treårigt projekt för att få fler att åka kollektivt.
Projektet berör till största delen befintliga busslinjer i västra och södra delen av
kommunen. Motionären anser att ytterligare projekt ska startas med målet att
fler ska resa kollektivt till och från sina arbetsplatser.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 65 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-06-14 § 205 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas till Landstinget i Jönköpings län med uttalandet att
Jönköpings kommun önskar att Landstinget verkar i den i motionen beskrivna inriktningen.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 257

Ändring av föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för Naturreservatet Rocksjön
Ks/2012:362 265
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat förslag till ändring av föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för Naturreservatet Rocksjön i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag 2010-08-26 § 209.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-08-16 § 269
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-07 med bilaga
Samrådsredogörelse med inkomna yttranden
Utredningen ”Rocksjön – Friluftsliv och naturvård. Kan kanoter och naturvärden samsas?” daterad 2011-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Föreslagna ändringar i föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Föreslagna ändringar i föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön antas.
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§ 258

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar i Jönköping
Ks/2012:359 400
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har 2010-12-15 fastställt Jönköpings kommuns
förslag till ”Åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Jönköping” med bl.a. villkoret att resultat från uppföljningen av
åtgärdsprogrammet årligen ska redovisas till länsstyrelsen senast den 30 september. Med anledning härav har stadsbyggnadskontoret upprättat en uppföljningsrapport.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-08-16 § 266 beslutat
föreslå kommunstyrelsen följande:
– Uppföljningsrapport daterad 2012-08-07 överlämnas till Länsstyrelsen i
Jönköpings län som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram
för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-08-16 § 266 med tillhörande tjänsteskrivelse
Uppföljningsrapport 2012-08-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadsbyggnadsnämndens
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Uppföljningsrapport daterad 2012-08-07 överlämnas till Länsstyrelsen i
Jönköpings län som Jönköpings kommuns redovisning av åtgärdsprogram
för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn
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§ 259

Uppdrag att konkurrenspröva delar av tekniska nämndens verksamhet
Ks/2011:348 109
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan gav kommunfullmäktige 2010-11-25 § 314 tekniska nämnden i uppdrag att överväga konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-08-14 § 180 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tjänsteområde ”samla in avfall” samt tjänsteområde ”fastighetsservice”
väljs för att genomlysas i ytterligare ett utredningssteg.
– En extern konsult anlitas för att genomföra uppdraget utefter tekniska
nämndens anvisningar.
– Kostnaderna för uppdraget hanteras inom ram för tekniska nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-29 vari tekniska
nämndens förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det av kommunfullmäktige 2010-11-25 § 314 utdelade uppdraget till tekniska nämnden att konkurrenspröva delar av nämndens verksamhet återtas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tjänsteområde ”samla in avfall” samt tjänsteområde ”fastighetsservice”
väljs för att genomlysas i ytterligare ett utredningssteg.
– En extern konsult anlitas för att genomföra uppdraget utefter tekniska
nämndens anvisningar.
– Kostnaderna för uppdraget hanteras inom ram för tekniska nämndens verksamhet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 260

Inventering av vilka hamnar och bryggor i södra Vättern som går
att använda för passagerartrafik
Ks/2012:361 500
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i beslut 2008-12-18 § 424 tekniska nämnden i uppdrag att inventera hamnar och bryggor i södra Vättern som går att använda för
passagerartrafik.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 46 med tillhörande tjänsteskrivelse
Inventering 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att fördjupa och utveckla dialogen med
båtklubbarna i kommunen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att utveckla och fördjupa dialogen
med kommunens båtklubbar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till Ann-Mari Nilssons (C) förslag
med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lämna information om den genomförda
inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkat tillägg föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Destination Jönköping ges i uppdrag att lämna information om den genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av
att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att utveckla och fördjupa dialogen
med kommunens båtklubbar.
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lämna information om den
genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att fördjupa och utveckla dialogen med
båtklubbarna i kommunen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lämna information om den genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att
bedriva passagerartrafik på Vättern.
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§ 261

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartal 1-2
2012
Ks/2012:364 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-2, 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-2, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-2, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 262

Rocksjöstadion
Ks/2012:236 809
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-09-26.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-09-27.
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