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§ 194

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar biträdande
socialdirektör Nils Zadik om ärendet gällande genomlysning av funktionshindersomsorgen.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur
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§ 195

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-05-20 om avslag på ansökan om bearbetningskoncession för brytning av energitorv på Konungsömossen, Jönköpings kommun.
Regionförbundets rapport ”Fem år med RUP”. Rapporten har överlämnats till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 samt stadsdirektören.
Visingsörådets skrivelse om bokningsrätt på färjelinjen Gränna-Visingsö. Skrivelsen har överlämnats till tekniska nämnden samt kommunalråden inom ansvarsområde 3.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-13 § 31-34.
Anmäls vid sammanträdet
Under behandling av ärendet ”Årsredovisningar 2012 för stiftelser registrerade
hos Länsstyrelsen” meddelar ordföranden – efter framfört önskemål av Peter
Lundvall (MP) – att en närmare redogörelse över förvaltningen av kommunens
stiftelser kommer att lämnas i kommunstyrelsen under hösten 2013.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-13 § 31-34.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-04

§ 197
Motion om projekt för att fasa ut fas 3 i Jönköpings kommun
Ks/2012:320 030
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-06-19 föreslår Alf Gustafsson för S-gruppen att Jönköpings kommun inleder ett arbete med att omvandla FAS 3-åtgärder till riktiga arbeten och att utformningen av anställningarna sker i samarbete med berörda fackliga organisationer för att undvika undanträngningseffekter.
Kommunfullmäktige har 2012-06-20 § 190 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2012-06-19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-10-15 § 125 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inleda ett arbete
för att omvandla FAS 3-åtgärder till ordinarie arbeten. Utformningen av anställningarna sker i samarbete med fackliga organisationer för att undvika
undanträngningseffekter.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (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
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-25 § 104
Nystart för Kulturhuset
Ks/2013:278 000
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har förelagt kommunstyrelsen att senast den 4
juni 2013 yttra sig över ett överklagande i rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens föreläggande jämte överklagandet
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-27 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret
upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret
upprättat förslag.
Det antecknas att ledamöterna för S och C inte deltar i beslutet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Årsredovisningar 2012 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen
Ks/2013:284 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar för de stiftelser som är registrerade
hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2012 för fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-22
Stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen, årsredovisning för räkenskapsåret
2012
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2012 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2012 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2012 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
samt revisionsberättelse
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2012 samt revisionsberättelse
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2012
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2012
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsredovisningar för år 2012 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
– Årsredovisningar för år 2012 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Jämställdhetsrapport 2012
Ks/2013:87 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2011-12-01 § 353 Jämställdhetsplan 2012-2014 för
Jönköpings kommun. I stadskontorets rapport behandlas kommunens övergripande arbete, en sammanställning av nämndernas och kommunala bolags jämställdhetsrapporter, jämställdhets- och integrationsutskottets arbete under 2012
samt en sammanställning av centrala nyckeltal gällande jämställdhet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18 med tillhörande rapport
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-15 § 158 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
På förslag av ordförande Mats Green (M) med instämmande av kommunalrådet
Ilan De Basso (S) har kommunstyrelsen beslutat följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för komplettering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
− Grennaskolan Riksinternat AB, Programbolaget i Jönköping AB, AB Bankerydshem, AB Grännahus och AB Norrahammars kommunala bostäder
erinras om sin skyldighet att upprätta genomförandeplan för 2013.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att se till att kommunens studie- och yrkesvägledare erhåller utbildningsinsatser avseende genuskompetens relaterad till arbetsmarknad.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram en policy för hanteringen av
könsuppdelad statistik.
− Nämnder och bolag erinras om att de enligt Jämställdhetsplanen ska avsätta
resurser för sina genomförandeplaner.
− Uppdrag ges till Kommunfullmäktiges presidium att från och med 2013
årligen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad jämställdhet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Uppdrag ges till socialnämnden och äldrenämnden att från och med 2013
till kommunstyrelsens personalutskott redovisa de åtgärder som gjorts för
motverkande av ofrivilliga delade turer.
− Kommunfullmäktiges beslut, stadskontorets jämställdhetsrapport och
kommunalrådsyttrandet översänds till samtliga nämnder och berörda bolag
samt till parlamentariska kommittén och personalutskottet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att utarbeta en policy för hantering av
könsuppdelad statistik.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med av Elin Lagerqvist (S) tidigare avgivet yttrande daterat
2013-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen följande:
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att utarbeta en policy för hantering av
könsuppdelad statistik.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
− Grennaskolan Riksinternat AB, Programbolaget i Jönköping AB, AB Bankerydshem, AB Grännahus och AB Norrahammars kommunala bostäder
erinras om sin skyldighet att upprätta genomförandeplan för 2013.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att se till att kommunens studie- och yrkesvägledare erhåller utbildningsinsatser avseende genuskompetens relaterad till arbetsmarknad.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram en policy för hanteringen av
könsuppdelad statistik.
− Nämnder och bolag erinras om att de enligt Jämställdhetsplanen ska avsätta
resurser för sina genomförandeplaner.
− Uppdrag ges till Kommunfullmäktiges presidium att från och med 2013
årligen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad jämställdhet.
− Uppdrag ges till socialnämnden och äldrenämnden att från och med 2013
till kommunstyrelsens personalutskott redovisa de åtgärder som gjorts för
motverkande av ofrivilliga delade turer.
Justerandes signatur
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− Kommunfullmäktiges beslut, stadskontorets jämställdhetsrapport och
kommunalrådsyttrandet översänds till samtliga nämnder och berörda bolag
samt till parlamentariska kommittén och personalutskottet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201
Motion om konsekvensanalys av överetableringar inom gymnasieskolan
Ks/2012:406 600
Sammanfattning
Alf Gustafsson för S-gruppen anför i motion inkommen 2012-09-27 att expansionen av affärsbolag som etablerar sig inom den svenska skolan sker samtidigt
som kommuners ekonomier är allt mer ansträngda. Elevunderlaget avtar märkbart och det finns en betydande överkapacitet på utbudet av platser. Dessa förhållanden medför att kommunerna också får mycket svårare att planera den
utbildningsverksamhet som man själva ansvarar för. Eftersom kommunen, till
skillnad från de övriga huvudmännen, har som ansvar att erbjuda alla elever
utbildning behöver det finnas en ständig beredskap för att täcka upp vid eventuella nedläggningar. Jönköpings kommun behöver därför utarbeta en strategi
för att möta ovan beskrivna situation. Mot denna bakgrund föreslår motionären
följande:
– Jönköpings kommun genomför en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av överetableringar av friskolor i kommunen samt konsekvenserna för
eleverna.
– En strategi antas för att erbjuda plats i kommunal skola till elever i friskolor
som tvingas byta skola när en friskola avvecklar sin verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2012-09-27 § 266 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-09-27
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-12-11 § 151 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås beträffande förslag om antagande av strategi för att erbjuda
plats i kommunal skola till elever i friskolor som tvingas byta skola när en
friskola avvecklar sin verksamhet. I övrigt förklaras motionen besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en
ekonomisk och verksamhetsmässig analys av konsekvenserna för elever till
Justerandes signatur
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följd av överetableringar av fristående gymnasieskolor i kommunen samt att
utarbeta och anta en strategi för att kunna erbjuda plats i en kommunal skola
till elever i fristående gymnasieskolor som tvingas byta skola när en friskola
avvecklar sin verksamhet.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås beträffande förslag om antagande av strategi för att erbjuda
plats i kommunal skola till elever i friskolor som tvingas byta skola när en
friskola avvecklar sin verksamhet. I övrigt förklaras motionen besvarad.

Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 202
Motion om hälsokontroller i årskurs 7-9
Ks/2012:436 624
Sammanfattning
I motion 2012-10-16 anför Kristina Winberg (SD) att en ungdom i ålder 13-16
år genomgår stora livsförändringar i samband med att den genomgår puberteten. Förändringar sker snabbt i den här åldern och ungdomar har inte alla
gånger den erfarenheten att bedöma om ett symptom kan vara allvarligt eller ej.
Vinsten av att upptäcka en sjukdom tidigt kan dock vara större än de eventuella
kostnaderna i framtiden. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Hälsokontroller vid minst två tillfällen införs för elever i årskurs 7-9.
– Under hälsoundersökningarna ska även fokus läggas på att undersöka ungdomarnas psykiska hälsa.
Kommunfullmäktige har 2012-10-18 § 291 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-02-19 § 16 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-06-04

§ 203
Motion om framtagandet av en strategi för idrottsarenor i
Jönköpings kommun
Ks/2012:527 820
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-11-28 anför Alf Gustafsson (S) och Ilan De Basso
(S) att behovet av nya arenor och anläggningar varierar över tid och att det inte
alltid är lätt att göra rätt prioriteringar bland alla önskemål. Kommunen bör
därför tillsammans med idrottsrörelsen utarbeta en strategi för vilka objekt som
bör prioriteras. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen, bl.a. Idrottsalliansen, utarbeta en strategi för hur Jönköpings kommun på kort och
längre sikt ska kunna ta sig an utmaningen att bygga och utveckla idrottsarenor i Jönköpings kommun.
– I anslutning till ovan nämnda strategi utarbetas tidsplaner för när olika objekt/projekt förväntas kunna realiseras.
Kommunfullmäktige har 2012-11-29 § 322 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2012-11-28
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-03-18 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-19 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2013-03-21 § 39 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås beträffande det andra förslaget, i övrigt förklaras motionen
besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrottsrörelsen, bl.a.
Idrottsalliansen, utarbeta en strategi för byggnation och utveckling av idrottsarenor i Jönköpings kommun. Strategin ska kompletteras med en tidsplan för när olika objekt/projekt bedöms kunna realiseras.
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− Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (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 Birgit Sievers (MP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås beträffande det andra förslaget, i övrigt förklaras motionen
besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 204
Årsberättelse med bokslut 2012 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2013:187 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat en årsberättelse med
bokslut för verksamhetsåret 2012. Jönköpings kommun har som förbundsmedlem fått handlingarna för prövning av frågan om ansvarsfrihet för förbundets
styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för
verksamhetsåret 2012
Revisionsberättelse 2013-03-26
Stadskontorets yttrande 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-05-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
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§ 205
Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015
Ks/2013:147 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-11 § 295 att anta Mål- och samverkansdokumentet ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011 – 2015” med handlingsplan för 2011 – 2013. Ett förslag till reviderad handlingsplan för 2013-2015 har
utarbetats av Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU). Kommunstyrelsen har 2013-03-26 § 111 beslutat uppmana berörda nämnder att ta hänsyn till
aktiviteterna i den föreslagna handlingsplanen i arbetet med underlag till VIP
2014-2016, samt i sitt remissarbete även föreslå eventuella ändringar och tilllägg i förslaget till handlingsplan för 2013-2015.
Beslutsunderlag
Handlingsplan 2013-2015 Psykisk hälsa – barn och unga
Kulturnämndens beslut 2013-05-15 § 67 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2013-05-16 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-05-20 § 102 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-21 § 60 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2013-05-21 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Handlingsplan 2013-2015 Psykisk hälsa barn och unga antas i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Handlingsplan 2013-2015 Psykisk hälsa barn och unga antas i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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§ 206
Uppdrag att utveckla en gemensam process vad avser planering och
byggnation av förskolelokaler
Ks/2012:555 291
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2012-01-25 § 309 om VIP 20132015 gavs barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden samt kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla en gemensam process
avseende planering och byggnation av förskolelokaler. Arbetet har genomförts
av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Arbetsgruppen har lämnat en rapport som behandlats av berörda nämnder.
Beslutsunderlag
Planering och byggnation av förskolelokaler arbetsgruppens rapport,
2013-03-28
Tekniska nämnden beslut 2013-05-14 § 110 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-21 § 57 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-23 § 208 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta ramavtal avseende samtliga vanligt
förekommande tjänster som upphandlas i utrednings- och projekteringsskedet vid byggnation av förskolor.
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapporten ”Planering och byggnation av förskolelokaler” godkänns.
– Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden ges i uppdrag att bilda en särskild arbetsgrupp för lokalresursplanering. Arbetsgruppen leds av barn- och utbildningsnämnden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta ramavtal avseende samtliga vanligt
förekommande tjänster som upphandlas i utrednings- och projekteringsskedet vid byggnation av förskolor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapporten ”Planering och byggnation av förskolelokaler” godkänns.
– Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden ges i uppdrag att bilda en särskild arbetsgrupp för lokalresursplanering. Arbetsgruppen leds av barn- och utbildningsnämnden.
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§ 207
Uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av
funktionshindersomsorgen
Ks/2012:571 750
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2012-10-25 § 309 om VIP 20132015 gavs socialnämnden i uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av funktionshinderomsorgen i syfte att klarlägga skälen till den kraftiga
kostnadsutvecklingen samt att till kommunfullmäktige återkomma med förslag
som syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande. Utredningen ska redovisas till
kommunfullmäktige senast i juni 2013.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-05-21 § 86 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2013-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av
funktionshinderomsorgen i syfte att klarlägga skälen till den kraftiga kostnadsutvecklingen samt förslag till åtgärder för ett mer effektivt resursutnyttjande godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden ytterligare utreda konsekvenser av utjämningen av LSS-kostnader föranledda av
en ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till beredningen av VIP 2014-2016 ta
fram en modell för hur buffert- och strukturfonden, under en övergångsperiod, kan tas i anspråk i arbetet med av en ökad tillämpning av LSSlagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast i september 2013 återkomma till
kommunfullmäktige med en redovisning över vilka åtgärder som kan vidtas
för att minska differensen mellan beviljade och utförda timmar inom området personlig assistans.
– Socialnämndens begäran om omställningsmedel anses besvarad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden ytterligare
utreda konsekvenser av utjämningen av LSS-kostnader föranledda av en
ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Stadskontoret ges i uppdrag att till beredningen av VIP 2014-2016 ta fram
en modell för hur buffert- och strukturfonden, under en övergångsperiod,
Justerandes signatur
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kan tas i anspråk i arbetet med av en ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen
inom funktionshinderomsorgen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-06-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anderas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden ytterligare
utreda konsekvenser av utjämningen av LSS-kostnader föranledda av en
ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Stadskontoret ges i uppdrag att till beredningen av VIP 2014-2016 ta fram
en modell för hur buffert- och strukturfonden, under en övergångsperiod,
kan tas i anspråk i arbetet med av en ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen
inom funktionshinderomsorgen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av
funktionshinderomsorgen i syfte att klarlägga skälen till den kraftiga kostnadsutvecklingen samt förslag till åtgärder för ett mer effektivt resursutnyttjande godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med socialnämnden ytterligare utreda konsekvenser av utjämningen av LSS-kostnader föranledda av
en ökad tillämpning av LSS-lagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till beredningen av VIP 2014-2016 ta
fram en modell för hur buffert- och strukturfonden, under en övergångsperiod, kan tas i anspråk i arbetet med av en ökad tillämpning av LSSlagstiftningen inom funktionshinderomsorgen.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast i september 2013 återkomma till
kommunfullmäktige med en redovisning över vilka åtgärder som kan vidtas
för att minska differensen mellan beviljade och utförda timmar inom området personlig assistans.
– Socialnämndens begäran om omställningsmedel anses besvarad.
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§ 208
Slutredovisning av nybyggnad av stödboende för kvinnor i
Jönköpings kommun
Ks/2013:141 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet nybyggnad av stödboende för kvinnor i Jönköpings kommun. Projektet omfattar uppförande av två nya byggnader
på fastigheten Hisingstorp 2:1. Investeringsutgiften för byggnationen uppgick
till 12 105 tkr, vilket innebär ett budgetöverskridande med 105 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-02-19 § 41 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av stödboende på fastigheten Hisingstorp 2:1 godkänns, med stadskontorets kompletteringar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av stödboende på fastigheten Hisingstorp 2:1 godkänns, med stadskontorets kompletteringar.
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§ 209
Uppdrag att utvärdera organisationen med en separat äldrenämnd
Ks/2011:192 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-26 § 207 i samband med behandling
av slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2011-2014 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera organisationen
med en separat äldrenämnd och inkomma med en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-04-16 § 67 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2013-04-17 § 48 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utvärderingen överlämnas till parlamentariska kommittén för beaktande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utvärderingen överlämnas till parlamentariska kommittén för beaktande.
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§ 210
Uppdrag att utvärdera gymnasienämndens nya verksamhet
Ks/2011:194 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-26 § 207 i samband med behandling
av slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2011-2014 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera gymnasienämndens nya verksamhet och inkomma med en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-03-18 § 79 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utvärderingen överlämnas till parlamentariska kommittén för beaktande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utvärderingen överlämnas till parlamentariska kommittén för beaktande.
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§ 211
Konferens ”Tillsammans för en jämlik hälsa”
Ks/2013:274 027
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län inbjuder till konferensen ”Tillsammans för en
jämlik hälsa”. Konferensen äger rum i Jönköping den 24 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare anmäls till konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare anmäls till konferensen.
– Som representanter utses Anette Höglund (S) och Harriet Roosquist (S).
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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§ 212
Motion om Barnarpasjön
Ks/2012:526 431
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-11-28 anför Rolf Wennerhag (S) att Barnarpasjön är
idag starkt övergödd med kraftiga algblomningar under sommaren och syrebrist vintertid. För att undersöka vad som krävs för att restaurera sjön föreslår
motionären att kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i uppdrag att i
samverkan med övriga markägare och Länsstyrelsen genomföra de undersökningar som fordras.
Kommunfullmäktige har 2012-11-29 § 321 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till miljönämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2012-11-28
Miljönämndens beslut 2013-02-13 § 22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-05-14 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-05-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-05-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 213
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018
Ks/2013:279 425
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till åtgärdsprogram mot buller
2014-2018 i enlighet med förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Alla kommuner med mer än 100 000 invånare är skyldiga att vart femte år ta
fram ett förslag till åtgärdsprogram. Detta är Jönköpings kommuns första program som, enligt förordningen, ska vara fastställt av kommunfullmäktige
senast den 18 juli 2013 och därefter redovisas till Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-23 § 207 med tillhörande tjänsteskrivele
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018
Samrådsredogörelse för Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller
2014-2018
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Upprättat förslag till åtgärdsprogram mot buller fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Upprättat förslag till åtgärdsprogram mot buller fastställs.
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§ 214
Förvärv av bolaget Hedin Jönköping Fastighet AB
Ks/2013:271 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att Jönköpings Rådhus AB genom Jönköpings
kommuns Förvaltnings AB förvärva aktierna enligt köpeavtal i Hedin Jönköping Fastighet AB. I detta bolag finns fastigheten Överkastet 5 som är föremålet för köpet av aktierna. Fastigheten är strategiskt belägen för genomförande
av stadsbyggnadsvisionen.
Bolagsordningen i Hedin Jönköping Fastighet AB föreslås ändras så att strukturen överensstämmer med övriga dotterbolag till Jönköping Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-20 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens beslut 2013-05-14 § 120 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköping Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Hedin Jönköping Fastighet AB (org nr 556840-7620) enligt köpeavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för Hedin Jönköping Fastighet AB att
gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastställa att Hedin Jönköping Fastighet AB omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköping Rådhuskoncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköping Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Hedin Jönköping Fastighet AB (org nr 556840-7620) enligt köpeavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för Hedin Jönköping Fastighet AB att
gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
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– Fastställa att Hedin Jönköping Fastighet AB omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköping Rådhuskoncernen.
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§ 215
Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB avseende rätt att uppföra skolbyggnad på tomt
på Samset, Jönköpings kommun
Ks/2013:220 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB avseende rätt att uppföra
skolbyggnad på tomt på Samset i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-05-14 § 117 med tillhörande tjänsteskrivelse
Nyttjanderättsavtal med bilagt tomträttsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och NCC Construction Sverige AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
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§ 216
Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1 år 2013
Ks/2013:283 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1, år 2013, samt redovisning av antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-05-14 § 115 med tillhörande tjänsteskrivele
Bostadsinformation 2013-04-01
Statistik över anskaffning av sociala lägenheter 2013-04-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1, 2013, överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1, 2013, överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 217
Medborgarförslag om revidering av kommunens handlingsprogram
för kollektivtrafik och handlingsplan för hållbart resande
Ks/2013:205 530
Sammanfattning
Joel Fröne föreslår att kommunens handlingsprogram för kollektivtrafik och
handlingsplan för hållbart resande revideras.
Kommunfullmäktige har 2013-04-25 § 101 beslutat överlåta medborgarförslagte till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-04-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-05-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-06-04
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
J Fröne
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