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Plats och tid

Sessionssalen, Juneporten, Jönköping, kl. 09.00 – 12.00 och 13.00 – 13.30

Beslutande

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. ej § 256
Astrid Johansson (KD)

Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S) ej § 256
Andreas Persson (S) ers P Persson § 256
Mats Green (M) ej § 256
Kent Ly ers M Green (M) § 256

ers A Ankarberg Johansson (KD) § 256

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M) till kl .12.00 § 252
Veronica Eisfeld ers S Delis (M) § 253-282
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD) ej § 256
Astrid Löfdahl ers E Arnalid (KD) § 256
Ann-Mari Nilsson (C) ej § 256
Peter Lundvall (MP) ers A-M Nilsson (C) § 256
Anna-Karin Carstensen (FP) ers N-E Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S) ej § 256
Ilan DeBasso (S) ej § 256
Alf Gustafsson (S) ers K Renblad (S)
Övriga närvarande

Veronica Eisfeld (M)
Kent Ly (M)
Astrid Johansson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Peter Lundvall (MP)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S) ej § 256

Martin Andreae, stadsdirektör
Anders Hansson, stadsjurist
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Rådhuset, Jönköping

Paragrafer 252-282

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Acko Ankarberg Johansson ej § 256

Anders Hulusjö § 256

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-08-11

Datum för anslags uppsättande

2010-08-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign
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§ 252

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar miljöstrateg
Annelie Wiklund om kommunstyrelsen miljöåtgärder.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 253

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:41 ”Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011”. Cirkuläret överlämnat till kommunalråden för ansvarsområde 1 och 2, socialförvaltningen och ekonomichefen.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2010-05-03 § 25-39 och
2010-05-21 § 40-48.
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2010-05-20 § 8-16.
Stadsdirektörens beslut 2010-04-29 om vidaredelegation av beslutanderätten i
vissa ärendegrupper.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-07 § 100-106
Välfärdsutskottets protokoll 2010-05-26 § 12-16 och 2010-06-22 § 17-21
Tekniska utskottets protokoll 2010-05-18 § 31-37 och 2010-05-26 § 38-43
Kommundelsrådens protokoll
Skärstad-Ölmstad

2010-05-03 § 33-38

Gränna-Visingsö

2010-05-26 § 15-21

Lekeryd

2010-06-08 § 17-26.

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 30 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 254

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut
om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Ellen NyströmMayerska fonden, Anders Svenssons donation, Adlerbeths donation samt Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
om tillstånd att servera vin i samband med middag på möte med storstadsklustret inom ramen för Uthållig kommun.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England för personal vid Attarpsskolan och Stensholmsskolan
till Irland för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Polen för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Kina för personal vid stadskontoret
till Tyskland för personal vid tekniska kontoret.
Stadsdirektörens beslut om utseende av t f stadsdirektör under semesterperioden 2010.
Ekonomichefens beslut
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Finanschefens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån
från Kommuninvest i Sverige AB på 145 000 000 kronor med utbetalningsdag
2010-06-28.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om flaggning på kommunens offentliga flaggstänger 2010-06-19 med anledning av kronprinsessan Victorias bröllop
samt framför Rådhuset och vid Hamnkanalen 2010-08-25—28 med anledning
av Lastbilsmässa på Elmia.
Näringslivschefens beslut om förlustgaranti till Örserums Idrottsklubb för arrangemanget SM i triathlon 2010-07-10.

Justerandes signatur
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T f utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja IK Tord 25 000 kr till sommarfotbollsskola 2010, Råslätts SK
25 000 kr till samverkansprojekt med Barnarps IF för 2010, Öxnehaga fritidshem 8 300 kr till resa till High Chaparal och Fritid Råslätt 21 000 kr till Stadsgårdsfesten 2009.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-07 § 100-106.
Personalutskottets protokoll 2010-05-25 § 52-56, 2010-05-28 § 57-58,
2010-06-07 § 59, 2010-06-09 § 60-64 och 2010-06-21 § 65-69.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 255

Slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2011-2014
Ks/2010:216 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 178 att utse en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att genomföra en allmän översyn avseende regler för
och nivåer på arvoden till förtroendevalda, belysa nämndsorganisationen, behandla partiernas arbetsförutsättningar samt behandla de förtroendevaldas förutsättningar. Den parlamentariska kommittén har upprättat slutrapport daterad
2010-04-06.
I rapporten lämnar kommittén följande förslag till kommunfullmäktige att gälla
från och med mandatperioden 2011 – 2014:
1. Fullmäktiges beslut om inrättande av utskott för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg inom socialnämnden upphävs.
2. Ansvar för frågor som rör äldreomsorg bryts ut från nuvarande socialnämnd och organiseras i en särskild äldrenämnd. Äldrenämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
3. Socialnämndens ansvar är oförändrat, förutom den del som rör äldreomsorg. Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
4. Upptagningsområdena för de sociala områdesnämnderna Öster och
Väster förändras innebärande att områdena Ekhagen (115), Österängen (116) och Vättersnäs (117) förs från Öster till Väster.
5. Kommundelsråden involveras mer i de lokala utvecklingsgruppernas arbete genom att de garanteras två representanter i den lokala
utvecklingsgruppen. Vidare ska kommundelsråden höras innan internbudget upprättas avseende fördelning av driftmedel till lokalt
utvecklingsarbete och berört kommundelsråd ska yttra sig över förslag till handlingsprogram för lokalt utvecklingsarbete.
6. Arbetsmarknadsavdelning samt vuxenutbildningsenhet samorganiseras under gymnasienämnden. Gymnasienämndens ansvar utvidgas till att också omfatta genomförandet av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd.
7. Det fasta årsarvodet till ordföranden i gymnasienämnden höjs med
ett (1) grundbelopp, under förutsättning att ansvaret för genomförande av arbetsmarknadsinsatser förs till denna nämnd. Det fasta
årsarvodet för ordföranden i personalutskottet samt i de sociala områdesnämnderna höjs med ett halvt (0,5) grundbelopp. 2:e vice ordJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-08-11

förande i aktuella nämnder erhåller 60% av ordförandearvodet och
för personalutskottet utgår denna ersättning också till 1:e vice ordförande.
8. Det fasta årsarvodet till ordförande för äldrenämnden uppgår till ett
och ett halvt (1,5) grundbelopp, varvid 2:e vice ordförande erhåller
60% av ordförandearvodet.
9. Partistöd ska vara villkorat av existensen av en lokal partiorganisation samt att partiet som mottar stödet besuttit platsen i fullmäktige.
10. Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder förändras innebärande att 1:e vice ordförande alltid är en del av en
nämnds presidium.
11. En särskild utredning tillsätts för att göra en översyn av regelverket
för sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utredningen ska belysa grunder och nivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden och genomföras under 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-22 § 232 att ge parlamentariska kommittén i uppdrag att återuppta arbetet genom att i enlighet med punkt 11 i kommitténs förslag göra en översyn av regelverket för sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utredningens förslag ska redovisas för
kommunfullmäktige senast i november månad 2010.
Beslutsunderlag
Slutrapport 2010-04-06
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 66 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-06-15 § 129 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-17 § 228 med tillhöranden tjänsteskrivelse
Personalutskottets beslut 2010-04-22 § 46
Remissvar från Kommundelsråd Skärstad-Ölmstad 2010-05-05
Remissvar från Kommundelsråd Månsarp-Taberg 2010-05-08
Remissvar från Kommundelsråd Bankeryd 2010-05-13
Remissvar från Kommundelsråd Tenhult 2010-06-13
Remissvar från Kommundelsråd Lekeryd 2010-06-15
Remissvar från Kommundelsråd Barnarp 2010-06-16
Remissvar från Kommundelsråd Huskvarna 2010-06-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-29
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-07-29 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag punkt 1 – 10 bifalls.
– Utredning enligt parlamentariska kommitténs förslag punkt 11 redovisas
för kommunfullmäktige senast i november månad 2010, i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-08-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls med de ändringarna att
punkt 6 utgår varvid även den föreslagna arvodesjusteringen till gymnasienämndens ordförande enligt punkt 7 utgår samt att översynen av regelverket
för sammanträdesarvoden m.m. enligt punkt 11 redovisas för kommunfullmäktige senast i november 2010.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera organisationen med en separat
äldrenämnd och inkomma med en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Yrkanden
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar – med instämmande i
kommunalrådet Peter Perssons (S) andra strecksats – följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera organisationen med en separat
äldrenämnd liksom gymnasienämndens nya verksamhet och inkomma med
en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar, beträffande punkterna 6 och 7 i
parlamentariska kommitténs förslag, bifall till kommunalrådet Peter Perssons
(S) ändringsförslag.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att till avgörande först
uppta de punkter där ändringsförslag föreligger. Därefter upptas parlamentariska kommitténs övriga punkter enligt kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag. Slutligen upptas till avgörande tilläggsförslag om utvärdering.
Kommunstyrelsen upptar till avgörande punkterna 6 och 7 avseende gymnasienämndens verksamhet m.m.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (S) m.fl. förslag
och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) m.fl. förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Veronica Eisfeld (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Alf Gustafsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag avseende punkterna
6 och 7.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla parlamentariska kommitténs övriga punkter enligt kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Slutligen upptar kommunstyrelsen till avgörande tilläggsförslag om utvärdering.
Kommunalrådet Peter Persson (S) meddelar att han – med anledning av att
hans ändringsförslag fallit – instämmer i kommunalrådet Acko Ankarberg
Johanssons (KD) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) tillägg, nämligen följande:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera organisationen med en separat
äldrenämnd liksom gymnasienämndens nya verksamhet och inkomma med
en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Den parlamentariska kommitténs förslag punkt 1 – 10 bifalls.
Justerandes signatur
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– Utredning enligt parlamentariska kommitténs förslag punkt 11 redovisas för
kommunfullmäktige senast i november månad 2010, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera organisationen med en separat
äldrenämnd liksom gymnasienämndens nya verksamhet och inkomma med
en redovisning senast halvårsskiftet 2013.
Reservation
S- och C-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Peter Perssons (S) ändringsförslag avseende punkterna 6 och 7.

Justerandes signatur
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§ 256
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2009 avseende Regionförbundet Jönköpings län samt Två år med RUP – lägesrapport och
analys
Ks/2010:254 049
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2009 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt lägesrapport Två år
med RUP. Kommunen har, som medlem i Regionförbundet Jönköpings län,
erhållit årsredovisningen och lägesrapporten för godkännande och beviljande
av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2009-04-29 § 26
Regionförbundets årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt lägesrapport RUP, april 2010
Revisionsberättelse för 2009 med revisionsrapport
Stadskontorets yttrande 2010-07-22
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2009 för Regionförbundet Jönköpings län samt lägesrapporten Två år med RUP godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2009.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Mats Green (M), Acko Ankarberg Johansson (KD), Erik Arnalid (KD),
Ann-Mari Nilsson (C), Peter Persson (S), Elin Lagerqvist (S), Ilan DeBasso (S)
och Lynn Carlsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Kent Ly (M) för Mats Green (M), Astrid
Johansson (KD) för Acko Ankarberg Johansson (KD), Astrid Löfdahl för Erik
Arnalid (KD), Peter Lundvall (MP) för Ann-Mari Nilsson (C) och Andreas
Persson (S) för Peter Persson (S). Ersättare saknas för Elin Lagerqvist (S) och
Ilan DeBasso (S):
Kommunstyrelsen väljer till ordförande under detta ärende Anders Hulusjö
(KD).
Yrkande
Astrid Löfdahl (KD) yrkar bifall till stadskontorets förslag.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2009 för Regionförbundet Jönköpings län samt lägesrapporten Två år med RUP godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2009.

Justerandes signatur
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§ 257

Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings
län och Primärkommunal nämnd
Ks/2010:295 040
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har översänt förslag till verksamhetsplan och
budget 2011 för Regionförbundet och Primärkommunal nämnd. Medlemmarna
i Regionförbundet har fått dessa handlingar för samråd enligt förbundsordningen innan de fastställs.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings
län
Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Primärkommunala nämnden
Regionstyrelsens beslut 2010-04-29 § 46 och § 47
Stadskontorets yttrande 2010-07-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunal nämnd tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd förutsätts inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag med följande komplettering av beslutsförslaget:
– Stadskontorets yttrande översänds till styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunal nämnd tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd förutsätts inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2011-2013.
– Stadskontorets yttrande översänds till styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län.
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§ 258

Framtida verksamhet och organisationsform för Mediacenter
Jönköpings län
Ks/2010:289 107
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län föreslår att kommunen godkänner förslag till reviderad förbundsordning och förslag till bolagsordning
som innebär att ett aktiebolag bildas för drift av verksamheten. Enligt förslaget
ska verksamheten i aktiebolagsform starta 2011-01-01.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-05-24 från Mediacenter Jönköpings län jämte bilagor
Stadskontorets yttrande 2010-07-06 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande jämte bilaga översänds som svar på förslaget från
Mediacenter Jönköpings län.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-08-25.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26.
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§ 259

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2009
Ks/2010:292 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med 2009 års verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Även Grenna Hembygdsförening har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för 2009 års förvaltning.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse för 2009
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2010-04-16
Grenna Hembygdsförenings protokoll 2010-04-06 § 52
Stadskontorets yttrande 2010-06-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-06-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende
2009 fastställs.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2009 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende
2009 fastställs.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2009 års
verksamhet.
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§ 260

Förslag till ändring i finanspolicyns riskinstruktion
Ks/2010:306 049
Sammanfattning
Stadskontoret har överlämnat förslag till reviderad riskinstruktion som är ett
komplement till gällande finanspolicy. Riskinstruktionen begränsar och definierar de finansiella riskerna och utgör en ”riskram” som kommunen och koncernen
Jönköpings Rådhus AB skall hålla sig inom.
Beslutsunderlag
Gällande finanspolicy med förslag till reviderad riskinstruktion
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-15 med förslag till reviderad riskinstruktion
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till reviderad riskinstruktion antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag med följande komplettering av beslutsförslaget:
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag till reviderad riskinstruktion antas.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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2010-08-11

§ 261

Kommuninvest – erbjudande att teckna förlagslån
Ks/2010:356 045
Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder i skrivelse 2010-03-30 till tecknande av del i föreningens förlagslån. Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid årsstämman 2010-03-25 att förstärka kapitaliseringen i det helägda
dotterbolaget Kommuninvest Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på
högst 1 000 mnkr från medlemmarna i föreningen. Jönköpings kommun har
erbjudits att teckna 20,9 mnkr av detta förlagslån.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-03-30 från Kommuninvest ekonomisk förening inklusive
bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-25 § 14
Stadskontorets yttrande 2010-07-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening tecknas innefattande att
låna ut högst 20 900 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.
− Finansiering av utlåningen skall inledningsvis ske med rörelsekapitalet och
därefter med en upplåning som följer förlagslånets villkor på ett sådant sätt
att en positiv ränteeffekt uppnås i enlighet med beskrivningen i erbjudandet
från Kommuninvest.
− Kommunstyrelsen ges rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning
med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Teckningsanmälan och låneavtal med Kommuninvest ekonomisk förening
enligt bilaga till föreningens skrivelse 2010-03-30, avseende att teckna pro
rata-beloppet, godkänns.
– Kommunstyrelsen uppdrar åt Acko Ankarberg Johansson och Martin Andreae att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och lånehandlingar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Teckningsanmälan och låneavtal med Kommuninvest ekonomisk förening
enligt bilaga till föreningens skrivelse 2010-03-30, avseende att teckna pro
rata-beloppet, godkänns.
− Kommunstyrelsen uppdrar åt Acko Ankarberg Johansson och Martin Andreae att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och lånehandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening tecknas innefattande att
låna ut högst 20 900 000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.
− Finansiering av utlåningen skall inledningsvis ske med rörelsekapitalet och
därefter med en upplåning som följer förlagslånets villkor på ett sådant sätt
att en positiv ränteeffekt uppnås i enlighet med beskrivningen i erbjudandet
från Kommuninvest.
− Kommunstyrelsen ges rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning
med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
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§ 262

Ansökan om burskap
Ks/2010:305 046
Sammanfattning
Ylva Söderström har till Jönköpings kommun inkommit med en ansökan om
att erhålla burskap som målarmästare, alternativt målare, inom konstnärsyrket,
i Jönköpings stad.
Beslutsunderlag
Ansökan om burskap 2008-09-02
Kompletteringar av ansökan inkomna 2008-11-28 och 2009-03-02
Yttrande från Jönköpings Hantverks & Industriidkareförening inkommet
2009-05-04
Länsrättens i Kalmar dom 2009-02-05
Kammarrättens i Jönköping beslut 2009-06-11
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Ansökan om burskap avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– Ansökan om burskap avslås.
Beslutet expedieras till:
Y Söderström
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§ 263

Motion om skolmat
Ks/2009:93 622
Sammanfattning
Birgit Sievers (MP) och Peter Lundvall (MP) anför i motion 2009-01-28 att det
framstår allt tydligare i klimatdebatten att maten vi äter har stor inverkan på
jordens klimat, varvid i synnerhet köttkonsumtionen pekas ut. Motionärerna
vill bl.a. att serveringen av skolmaten får bli förebild och utgöra ett gott exempel för det uppväxande släktet samt föreslår att eleverna får minst två rätter att
välja mellan, en ”traditionell” och en vegetarisk. I båda alternativen ser motionärerna gärna att ekologiska och/eller närproducerade råvaror prioriteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-29 § 10 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till gymnasienämnden, skol- och
barnomsorgsnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2009-01-28
Gymnasienämndens beslut 2009-08-17 § 96 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-08-18 § 90 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2009-08-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-07-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 264

Förslag till godkännande av ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg”
Ks/2010:316 005
Sammanfattning
Den nationella IT-strategin för vård och omsorg presenterades år 2006. Bakom
strategin står Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink (nuvarande Sjukvårdsrådgivningen).
Strategin ska fungera som ett stöd för det lokala och regionala arbetet samt
utgöra grunden till en fördjupad samverkan på nationell nivå. Avsikten är att
strategin ska godkännas och tillämpas av staten, landstingen och kommunerna
samt övriga vårdgivare och intressenter inom vård- och omsorgssektorn.
Enligt senaste lägesrapport har samtliga landsting och drygt 200 av Sveriges
kommuner antagit IT-strategin. Jönköpings kommun har dock ännu inte gjort
det.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-05-18 § 115 föreslå kommunstyrelsen att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-05-18 § 115 med tillhörande tjänsteskrivelse
Nationell IT-strategi samt lägesrapporter,
www.regeringen.se/sb/d/108/a/105880
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker socialnämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– ”Nationell IT-strategi för vård och omsorg” antas.
Beslutet expedieras till:
Sn
IS/IT-chefen
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§ 265

Slutredovisning av ny sporthall/aktivitetshall i Gränna
Ks/2010:273 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-05-11 § 135 lämnat en slutredovisning av genomförd nybyggnad av sporthall/aktivitetshall vid Ribbaskolan i Gränna. I enlighet
med kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 386 om lokalprogram och investeringsanslag avseende aktivitetshallar i Gränna och Tenhult samt beslut
2008-05-29 § 163 om ökat anslag för projektet omfattar det en sporthall, fyra
omklädningsrum som samtliga är anpassade för rörelsehindrade, lärararbetsplatser samt smärre ombyggnader i befintlig hall. Redovisad investeringsutgift
uppgår till 15 612 tkr, vilket innebär att projektet har överskridit budgeterat
anslag med 112 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 386
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-29 § 163
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-06-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende sporthallen Ribbaskolan,
Gränna, godkänns med den komplettering som stadskontoret lämnat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende sporthallen Ribbaskolan,
Gränna, godkänns med den komplettering som stadskontoret lämnat.
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§ 266

Slutredovisning av ny sporthall/aktivitetshall i Tenhult
Ks/2010:280 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-05-11 § 136 lämnat en slutredovisning av genomförd nybyggnad av sporthall/aktivitetshall vid Tenhultsskolan i Tenhult. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 386 om lokalprogram
och investeringsanslag avseende aktivitetshallar i Gränna och Tenhult samt
beslut 2008-05-29 § 163 om ökat anslag för projektet omfattar det en sporthall,
fyra omklädningsrum som samtliga är anpassade för rörelsehindrade, samt lärararbetsplatser. Redovisad investeringsutgift uppgår till 16 964 tkr, vilket innebär att projektet har överskridit budgeterat anslag med 663 tkr. Avvikelsen
förklaras med att det under byggnationen påträffades berg.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2007-12-20 § 386
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-29 § 163
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning Tenhults sporthall daterad 2010-03-31
Stadskontorets yttrande 2010-06-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-06-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende sporthallen Tenhultsskolan,
Tenhult, godkänns med den komplettering som stadskontorets lämnat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende sporthallen Tenhultsskolan,
Tenhult, godkänns med den komplettering som stadskontorets lämnat.
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§ 267

Slutredovisning av nybyggnation, Ullstigens förskola, Taberg
Ks/2010:283 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-05-11 § 137 lämnat en slutredovisning som avser
nybyggnationen av Ullstigens förskola i Taberg. Byggnationen startades i augusti 2008 och förskolan öppnades i augusti 2009 med 72 platser.
Projektet har finansierats inom anslaget för investeringsram för nya förskolor. I
samband med kommunfullmäktiges behandling av verksamhets- och investeringsplan 2008-2011 fastställdes den budgeterade investeringsutgiften till totalt
23 600 tkr. Enligt tekniska nämndens redovisning uppvisar projektet ett överskott om totalt 304 tkr. Med beaktandet av de utgifter inom projektet som under 2007 bokfördes på projektet ”Ny förskola Tahe Taberg” uppgår dock den
totala investeringsutgiften till 23 624 tkr. Därmed uppvisar projektet ett underskott på 24 tkr.
Stadskontoret redogör i yttrandet, daterat 2010-07-08, för vissa kompletteringar
och förändrade förutsättningar som får konsekvenser på hyreskalkylen för Ullstigens förskola och för ramförskolornas ytor. Dessa omständigheter beaktas i
slutlig hyressättning på aktuellt projekt respektive förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2011-2013.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 137 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning daterad 2010-03-30
Stadskontorets yttrande 2010-07-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Ullstigens förskola, Taberg,
godkänns med de kompletteringar som stadskontoret lämnat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Ullstigens förskola, Taberg,
godkänns med de kompletteringar som stadskontoret lämnat.
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§ 268

Motion om den låga produktionen av hyreslägenheter i Jönköping
Ks/2009:484 210
Sammanfattning
I motion 2009-10-27 föreslår Krister Johansson (S), Eva Swedberg (S) och Bo
Enar Karlsson (S) med hänvisning till den låga produktionen av hyresrättslägenheter att kommunen använder sig av instrumentet tomträttsavtal för att sätta
fart på produktionen. Motionärerna föreslår sammanfattningsvis att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till tomträttsavtal enligt motionens intentioner.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 264 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-27
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 127 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-07-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag på tomträttsavtal
med den intention som anges i motionen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
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.

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

Ja

Peter Jutterström (M)
Veronica Eisfeld (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Alf Gustafsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

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
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 269

Motion om kostnadsfria bussresor för barn under sju år
Ks/2010:236 530
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i en motion 2010-04-28 att Jönköpings kommun
verkar för att obegränsat antal barn under sju år ska kunna åka kostnadsfritt
med buss i betalande vuxens sällskap.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 97 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2010-04-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 270

Motion om ett nytt landsbygdsprogram för Jönköpings kommun
Ks/2010:282 140
Sammanfattning
Anna Klint (C) och Hans Karlsson (C) föreslår i en motion 2010-05-25 att
kommunfullmäktige beslutar om att i bred samverkan med olika aktörer ta
fram ett nytt landsbygdsprogram för kommunen.
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 122 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2010-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med organisationer, föreningar, företag och andra ta fram förslag till landsbygdsprogram för Jönköpings kommun.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-07-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med organisationer, föreningar, företag och andra ta fram förslag till landsbygdsprogram för Jönköpings kommun.
– Motionen förklaras vara bifallen.
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§ 271

Handlingsplan för kommundelsutveckling i Gränna 2010-2012
Ks/2010:308 210
Sammanfattning
I bred samverkan med representanter för grännabor och det lokala näringslivet
har en handlingsplan för kommundelsutveckling i Gränna 2010-2012 tagits
fram. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att handlingsplanen fastställs och att
medel ställs till nämndens förfogande för genomförandet. Stadskontoret har
granskat handlingsplanen och kompletterat den med uppgifter avseende tillkommande kostnader för kapital, drift och underhåll för berörda nämnder.
Stadskontoret föreslår att totalt 3 430 tkr tillställs stadsbyggnadsnämnden för
genomförandet av handlingsplanen. Tillkommande kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll föreslås beaktas i verksamhets- och investeringsplan 2011-2013.
Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan för kommundelsutveckling i Gränna 2010-2012
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-17 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-07-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till handlingsplan för kommundelsutveckling i Gränna godkänns.
– Anslag med 3 430 tkr tillställs stadsbyggnadsnämnden för genomförandet
av handlingsplanen.
– Av detta belopp finansieras 1 500 tkr inom anslaget för kommundelsutveckling i 2010 års budget medan återstående 1 930 tkr beaktas i förslag till VIP
2011-2013.
– Tillkommande kostnader för kapital, drift och underhåll för tekniska nämnden och fritidsnämnden, beräknade till 460 tkr/år, beaktas i förslag till
VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-07-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till handlingsplan för kommundelsutveckling i Gränna godkänns.
Justerandes signatur
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– Anslag med 3 430 tkr tillställs stadsbyggnadsnämnden för genomförandet
av handlingsplanen.
– Av detta belopp finansieras 1 500 tkr inom anslaget för kommundelsutveckling i 2010 års budget medan återstående 1 930 tkr beaktas i förslag till VIP
2011-2013.
– Tillkommande kostnader för kapital, drift och underhåll för tekniska nämnden och fritidsnämnden, beräknade till 460 tkr/år, beaktas i förslag till
VIP 2011-2013.

Justerandes signatur
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§ 272

Naturreservat Rocksjön, beslut om godkännande
Ks/2010:288 430
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-05-20 beslutat föreslå
att förslag till bildande av rubricerat naturreservat med tillhörande skötselplan
godkänns. Vidare föreslås att nämnden ges i uppdrag att utreda en framtida
utvidgning av reservatet för att det även ska omfatta John Bauerparken och den
s k Atteviksdammen samt den möjliga omfattningen av framtida kanotverksamhet för att den ska fungera i samklang med naturreservatets syfte och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 169 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till bildande av naturreservatet Rocksjön 2010-01-20
Inkomna yttranden 2010-02-01 – 2010-03-17 (finns tillgängliga på stadskontorets kanslienhet)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-07-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till bildande av naturreservatet Rocksjön med bilagd skötselplan
godkänns.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utvidga
reservatet till att omfatta även John Bauerparken och den s k Atteviksdammen samt i vilken omfattning framtida kanotverksamhet och övrig friluftsverksamhet kan bedrivas inom naturreservatet för att stå i samklang med
dess syfte och föreskrifter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-08-02 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja processen med att utvidga
naturreservat Rocksjön till att även omfatta Knektaparken och del av Kålgårdsparken.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med skol- och barnomsorgsnämnden inrätta ett naturum inom Upptechs verksamhet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i vilket kommunalrådet
Justerandes signatur
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Elin Lagerqvist (S) instämt. Därefter upptas kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) föreslagna tillägg till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) föreslagna tillägg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Förslag till bildande av naturreservatet Rocksjön med bilagd skötselplan
godkänns.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att utvidga
reservatet till att omfatta även John Bauerparken och den s k Atteviksdammen samt i vilken omfattning framtida kanotverksamhet och övrig friluftsverksamhet kan bedrivas inom naturreservatet för att stå i samklang med
dess syfte och föreskrifter.

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) föreslagna tillägg.

Justerandes signatur
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§ 273

Yttrande över förslag om upphävande av beslut om landskapsbildsskydd gällande Visingsö
Ks/2010:272 219
Sammanfattning
Länsstyrelsen överväger att upphäva beslut om skydd för landskapsbilden på
Visingsö med hänvisning till förändringar i lagstiftningen. Länsstyrelsen har
berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig i ärendet.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-06-17 beslutat föreslå
att landskapsbildsskyddet bör behållas.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-05-18
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-17 § 226 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-17 § 226 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-06-17 § 226 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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§ 274

Godkännande av driftavtal m m för väg 846 (gamla riksettan)
Ks/2010:318 250
Sammanfattning
Ett förslag till avtal mellan Trafikverket Region Syd och kommunen har upprättats, som bl.a. reglerar en utökning av kommunens väghållningsområde på
väg 846 från Barnarps samhälle och söderut till planerad ny cirkulationsplats
inom Stigamo 1:3. I avtalet ingår också ett åtagande för kommunen att iordningsställa uppställningsplatser för lastbilar i området. Avtalet föranleds av
planerad utökning av Torsviks industri- och logistikområde söderut.
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner avtalet och
beviljar anslag för reinvestering av del av vägsträckan samt anslag för drift och
underhåll för det utökade väghållningsansvaret.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal mellan Trafikverket Region Syd och kommunen 2010-04-23
Tekniska nämndens beslut 2010-06-08 § 158 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till avtal mellan Trafikverket Region Syd och kommunen angående
utvidgning av kommunens väghållningsområde godkänns.
– Anslag för drift och underhåll av väg 846 ställs till tekniska nämndens förfogande med 210 tkr under 2010.
– Anslaget finansieras genom disposition av 210 tkr av den ersättning som
erhålls från Trafikverket med 1 500 tkr under 2010, medan återstående del
av ersättningen tillförs kommunens rörelsekapital.
– Anslag för reinvesteringen av del av väg 846 under 2011 (beräknat till
3,9 mnkr) och kostnad för årlig drift och underhåll av aktuell vägsträcka
fr.o.m. 2011 (beräknad till 845 tkr) samt ersättning från Trafikverket med
1 500 tkr under 2011 beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till avtal mellan Trafikverket Region Syd och kommunen angående
utvidgning av kommunens väghållningsområde godkänns.
– Anslag för drift och underhåll av väg 846 ställs till tekniska nämndens förfogande med 210 tkr under 2010.
– Anslaget finansieras genom disposition av 210 tkr av den ersättning som
erhålls från Trafikverket med 1 500 tkr under 2010, medan återstående del
av ersättningen tillförs kommunens rörelsekapital.
– Anslag för reinvesteringen av del av väg 846 under 2011 (beräknat till
3,9 mnkr) och kostnad för årlig drift och underhåll av aktuell vägsträcka
fr.o.m. 2011 (beräknad till 845 tkr) samt ersättning från Trafikverket med
1 500 tkr under 2011 beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
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§ 275

Aktualitetsprövning av Översiktsplan för Jönköpings kommun,
ÖP 2002
Ks/2010:345 212
Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som
visar kommunens viljeinriktning och ger vägledning för den mer detaljerade
planeringen angående mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-04
Länsstyrelsens yttrande 2009-05-06
Tekniska utskottets beslut 2010-06-22 § 38
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-07-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande översiktsplan antagen 2003-03-27 har fortsatt aktualitet med stöd
av de planeringsunderlag som tagits fram under mandatperioden och antagits av fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gällande översiktsplan antagen 2003-03-27 har fortsatt aktualitet med stöd
av de planeringsunderlag som tagits fram under mandatperioden och antagits av fullmäktige.
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§ 276

Förvärv av del av Stigamo 1:3 i Jönköpings kommun
Ks/2010:351 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret har låtit upprätta ett köpekontrakt enligt vilket kommunen
föreslås förvärva del av fastigheten Stigamo 1:3. I ärendet ingår också ett förslag till optionsavtal enligt vilket säljarna av fastigheten medges rätt att förvärva två tomter inom blivande verksamhetsområde Norra Stigamo.
Tekniska nämnden har 2010-08-10 § 193 bifallit tekniska kontorets förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 193 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-08-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut
(under förutsättning av att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska kontorets
förslag):
Förslag till kommunfullmäktige
– Köpekontrakt avseende förvärv av ca 39 ha av fastigheten Stigamo 1:3 godkänns.
– Utgiften för genomförande av förvärvet, 5 583 tkr inkl ombudskostnader,
finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv i 2010 års
budget.
– Optionsavtal med säljarna av del av fastigheten Stigamo 1:3 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpekontrakt avseende förvärv av ca 39 ha av fastigheten Stigamo 1:3 godkänns.
– Utgiften för genomförande av förvärvet, 5 583 tkr inkl ombudskostnader,
finansieras inom tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv i 2010 års
budget.
– Optionsavtal med säljarna av del av fastigheten Stigamo 1:3 godkänns.
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§ 277

Antagande av detaljplan för Stigamo 1:3 (2) m fl, Jönköpings kommun
Ks/2010:174 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplan för del av Stigamo 1:3 (2) m fl,
Verksamhetsområde SO trafikplats Hyltena, Jönköpings kommun och överlämnat denna till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-03-18 § 82 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Stigamo 1:3 (2) m fl, Verksamhetsområde SO trafikplats Hyltena, Jönköpings kommun, daterad 2010-02-09, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för del av Stigamo 1:3 (2) m fl, Verksamhetsområde SO trafikplats Hyltena, Jönköpings kommun, daterad 2010-02-09, antas.
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§ 278

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på kv Druvan,
östra centrum, Jönköping
Ks/2010:324 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2010-06-22 för yttrande senast
2010-08-04 överlämnat handlingar avseende detaljplan för bostäder på kv
Druvan, östra centrum i Jönköping.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-06-22 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för kvarteret
Druvan, östra centrum i Jönköping.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för kvarteret
Druvan, östra centrum i Jönköping.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 279

Yttrande över förslag till detaljplan för Berget 1:51 m fl, flerbostadshus vid ICA Trollet i Taberg, Jönköpings kommun
Ks/2010:342 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2010-06-21 för yttrande senast
2010-07-23 överlämnat handlingar avseende detaljplan för bostäder på Berget
1:51 vid ICA Trollet i Taberg, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-06-21 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Berget
1:51 m fl, flerbostadshus vid ICA Trollet i Taberg, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Berget
1:51 m fl, flerbostadshus vid ICA Trollet i Taberg, Jönköpings kommun.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Sbk
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§ 280

Utökat anslag för upprustning av Esplanadbron i Huskvarna
Ks/2010:331 049
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare anslagit medel för bl.a. upprustning av Esplanadbron i Huskvarna inom projektet Vision Huskvarna. Denna upprustning
planeras genomföras under hösten 2010. I samband med detta föreslår stadsbyggnadsnämnden att tekniska nämnden också låter byta tätskiktet på bron,
vilket annars skulle behöva göras inom 2-3 år. Stadsbyggnadsnämnden föreslår
att ett anslag på 4,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för dessa
åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2010-06-17 § 209 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens anslag för Vision Huskvarna utökas med 4,5 mnkr
för att möjliggöra byte av tätskikt på Esplanadbron i Huskvarna samordnat
med övrig planerad upprustning av bron.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering från stadsbyggnadsnämndens
anslag för förnyelse av Östra Centrum.
– Återföring av anslag med 4,5 mnkr till projektet Förnyelse av Östra Centrum beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens anslag för Vision Huskvarna utökas med 4,5 mnkr
för att möjliggöra byte av tätskikt på Esplanadbron i Huskvarna samordnat
med övrig planerad upprustning av bron.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering från stadsbyggnadsnämndens
anslag för förnyelse av Östra Centrum.
– Återföring av anslag med 4,5 mnkr till projektet Förnyelse av Östra Centrum beaktas i förslag till VIP 2011-2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

43

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-08-11

§ 281
Ändring av stadsbyggnadsnämndens reglemente med anledning av
ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Ks/2010:352 003
Sammanfattning
En ny lag om brandfarliga och explosiva varor träder i kraft den 1 september
2010. Lagen innebär bland annat att uppgifter överförs från staten (polismyndigheten) till kommunen. Räddningschefen och stadsbyggnadsdirektören föreslår i skrivelse 2010-07-07 att kommunfullmäktige beslutar ändra reglementet
för stadsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:47
Räddningschefens och stadsbyggnadsdirektörens skrivelse 2010-07-07 inkl
bilaga
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-08-25.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26.
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§ 282

Medborgarförslag om kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen i
kommunen
Ks/2010:257 250
Sammanfattning
Göte Karlsson föreslår i ett medborgarförslag 2010-05-11 att kommunen inrättar en tjänst eller funktion som svarar för bostadsplaneringen i kommunen.
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 123 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-05-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-07-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-08-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar utan omröstning följande:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån till kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
G Karlsson
Diariet
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