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§ 33

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2010-01-07 om tillsyn över överförmyndarnämnden i
Jönköpings kommun. Beslutet överlämnat till överförmyndarnämnden och
chefsjuristen.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2009-12-11.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Inbjudan till seminarium om jämställdhetsfrågor 2010-02-10
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-11 § 1-11
Kommundelsrådens protokoll
Norrahammar-Hovslätt

2009-12-09 § 41-51

Gränna-Visingsö

2009-12-15 § 52-58.

Anmäls vid sammanträdet:
Information om förhandsvisning av det nya Arkivhuset fredagen den 19 mars
2010 kl. 13.30-15.30. Ordföranden informerar kortfattat om de problem med
vattenläckage som uppstått i de nya arkivlokalerna.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar till kl. 12.00 med fortsatt sammanträde kl. 13.00.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-02-10

§ 34

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Apotekare Hilmer Stjernströms fond, Boije Hjerströms
fond och Huskvarna stads Magasinkassa.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien och Österrike för personal vid Fritid Jönköping
till Italien och Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Polen, Tjeckien och Tyskland för personal vid socialförvaltningen.
Ekonomichefens beslut om ombudgetering utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Finanschefens beslut om upplåning och placering av medel i enlighet med
kommunens finanspolicy.
Stadsdirektörens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för
lån från Kommuninvest i Sverige AB på 106 000 000 kr med utbetalningsdag
2010-01-21.
Näringslivschefens beslut om förlustgaranti
till Östra Vätterbranterna/Gränna skogsgrupp för genomförande av seminarium
om naturturism 2009-05-13--15
till Föreningen Jönköpings Allmogemarknad för arrangemang 2009-09-13.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-11 § 1-11.
Personalutskottets protokoll 2009-12-22 § 120-130.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 35

Motion om att göra Jönköping till en s.k. Eurokommun
Ks/2009:209 109
Sammanfattning
Per Hansson (FP) m.fl. förespråkar i motion inkommen 2009-04-02 att Jönköpings kommun ska etablera sig som en s.k. Eurokommun. Det skulle innebära
att euron kan användas parallellt med kronan där det är praktiskt möjligt, t.ex. i
hotell, restauranger, butiker, taxi m.m. Motionärerna tror att detta skulle vara
en värdefull stimulans för företagen och besöksnäringen i Jönköpings kommun
och innebära fördelar för övriga kommuninvånare. Motionärerna föreslår
sammanfattningsvis att förslagsvis näringslivskontoret ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Jönköpings kommun att bli en s.k. Eurokommun.
Kommunfullmäktige har 2009-04-23 § 105 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som överlämnat ärendet till stadskontoret för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2009-04-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-10-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utnämna projektgrupp och inleda arbete enligt stadskontorets förslag.
– Motionen anses vara bifallen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-01-28 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genom Destination Jönköping stödja
utvecklingen för att införa euron som betalningsmedel i Jönköping.
– Motionen anses därmed besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Acko
Ankarberg Johanssons (KD) förslag, nämligen följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genom Destination Jönköping stödja
utvecklingen för att införa euron som betalningsmedel i Jönköping.
– Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes signatur
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§ 36

Yttrande över betänkandet ”Strategi för myndigheternas arbete
med e-förvaltning” (SOU 2009:86)
Ks/2009:533 005
Sammanfattning
Finansdepartementet har med remiss 2009-11-16 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2010-02-16 översänt betänkandet ”Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning” (SOU 2009:86).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2009-11-16
SOU 2009:86
Stadskontorets yttrande 2010-01-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-01-21 med upprättat förslag till kommunens yttrande till Finansdepartementet. I stadskontorets yttrande föreslås kommunstyrelsen besluta:
– Yttrande över betänkandet ”Strategi för myndigheternas arbete med eförvaltning” (SOU 2009:86) avges till Finansdepartementet enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över betänkandet ”Strategi för myndigheternas arbete med eförvaltning” (SOU 2009:86) avges till Finansdepartementet enligt stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur
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§ 37

Kommunrevisionens granskning av hanteringen av leverantörsfakturor
Ks/2009:524 040
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2009-11-17 överlämnat rapport angående granskning av hanteringen av leverantörsfakturor. Kommunrevisionen önskar svar senast 2010-02-19 på de iakttagelser som framkommer i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2009-11-17 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2010-01-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av hanteringen av leverantörsfakturor.
Majoritetsrådets förslag
– Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av hanteringen av leverantörsfakturor.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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§ 38

Förslag till reglemente för upplåtelse av stiftelsen Bergströmska
donationens lägenheter i fastigheten Minnet i Jönköping
Ks/2009:385 003
Sammanfattning
Stadskontoret har med skrivelse 2009-08-12 överlämnat förslag till reglemente
för upplåtelse av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter i fastigheten
Minnet, Jönköping. Kommunstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-08-12 med förslag till reglemente
Tekniska nämndens beslut 2009-06-09 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2009-09-08 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2009-09-15 § 172 med tillhörande tjänsteskrivelse
Finansavdelningens skrivelse 2009-12-02
Kommunstyrelsens beslut 2009-12-16 § 450 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-08-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Reglemente för uthyrning av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter
i fastigheten Minnet i Jönköping godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-01-26 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Reglemente för uthyrning av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter
i fastigheten Minnet Jönköping godkänns med den komplettering som framgår av kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande.
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda ändring av stiftelsens ändamål innebärande att om inga bostadssökande uppfyller kravet ”mindre bemedlade”
får i andra hand upplåtelse av bostad göras enligt vid var tid gällande lagar
och förordningar inom hyresområdet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Reglemente för uthyrning av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter
i fastigheten Minnet Jönköping godkänns med den komplettering som framgår av kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande.
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda ändring av stiftelsens ändamål innebärande att om inga bostadssökande uppfyller kravet ”mindre bemedlade”
Justerandes signatur
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får i andra hand upplåtelse av bostad göras enligt vid var tid gällande lagar
och förordningar inom hyresområdet.
Beslutet expedieras till:
Sn
Tn
Stadsdirektören
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§ 39

Presidiearvoden i Jönköping Airport AB
Ks/2009:546 024
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26 § 306 att bilda bolaget Jönköping
Airport AB med uppgift att driva och utveckla Jönköping Airport.
Personalutskottet har 2009-12-22 § 127 beslutat föreslå att arvode för ordförande och 2:e vice ordförande i Jönköping Airport AB ska utgå enligt kommunägda företag, grupp 2.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-26 § 306
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-26 § 327
Personalutskottet 2009-12-22 § 127
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Presidiearvoden i Jönköping Airport AB fastställs enligt kommunägda företag, grupp 2.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Peter Jutterström (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans
ställe tjänstgör Astrid Johansson (KD).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Presidiearvoden i Jönköping Airport AB fastställs enligt kommunägda företag, grupp 2.

Justerandes signatur
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§ 40

Motion om kartläggning av familjehemsplacerade barns/ungdomars
skolgång
Ks/2008:515 714
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) hänvisar i motion 2008-10-27 till forskning som visar att
riskfaktorerna för familjehemsplacerade barn och ungdomar är stora och att
denna grupp generellt sett har mycket dåliga skolresultat och betydligt lägre
utbildningsnivå.
Motionären anför att en skola som inte ger alla barn och ungdomar samma
möjlighet aldrig kan accepteras samt att skolan är den starkaste skyddsfaktorn
för utsatta barn och ungdomar och ska självklart vara en framgångsfaktor även
för den gruppen. Med anledning härav föreslår motionären att det på ett förvaltningsövergripande plan genomförs en undersökning och kartläggning av
familjehemplacerade barns och ungdomars skolgång.
Kommunfullmäktige har 2008-10-30 § 338 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärenden till skol- och barnomsorgsnämnden
och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2008-10-27
Socialnämndens beslut 2009-02-17 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-02-24 § 21 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som anges i
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som anges i
kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning följande:
– Motionen förklaras vara besvarad med hänvisning till vad som anges i
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.

Justerandes signatur
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§ 41

Motion om nya gymnasieprogram för invandrarungdomar
Ks/2009:73 612
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion daterad 2009-01-18 att skolbakgrunden för
de ungdomar, som av flykting- eller andra skäl, kommer till Sverige är högst
varierande. För de elever som har ett gediget studiebagage med sig och är inriktade på universitetsstudier innebär den nuvarande ordningen med en förberedande gymnasiekurs (IVIK) förlorad tid. Motionären hänvisar till ett program
(Spint) inom gymnasieskolan samhällsprogram i Stockholms kommun. Programmet riktar sig till elever med begränsade språkkunskaper och ger redan
efter tre år behörighet att söka vidare till universitet eller högskola. Motionären
menar att Spintprogrammets pedagogiska principer med fördel även skulle
kunna praktiseras i andra program inklusive de yrkesförberedande programmen
och föreslår att Jönköpings kommun inför ett program liknande Spintprogrammet i Stockholm samt att vår kommun framledes inför denna metodik och pedagogik i nya program.
Kommunfullmäktige har 2009-01-29 § 4 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till gymnasienämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-01-18
Gymnasienämndens beslut 2009-05-18 § 65 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 42

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2009
Ks/2010:67 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2009 överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2009
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2009 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2009 godkänns.

Justerandes signatur
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§ 43

Uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet
Ks/2009:534 019
Sammanfattning
Enligt Jönköpings kommuns barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram
ska de åtgärdsförslag som tagits fram på det senaste Centrala ungdomsforumet
och andra aktuella frågor följas upp årligen i dialog mellan barn, ungdomar och
respektive nämnd. Nämnderna har lämnat rapporter från de överläggningar
som genomförts hösten 2009 tillsammans med en återkoppling på barnen och
ungdomens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige i april 2009. Vidare
har Centralt ungdomsforum enats om förslag till åtgärder inför 2010. Nämndernas rapporter och åtgärdsförslagen överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2009-10-12 § 122 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2009-11-09 § 141 med tillhörande tjänsteskrivelse,
sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från mötet
2009-10-07 med barn/elever från ”Ljungarumsspåret” samt från mötet
2009-10-12 med elever/ungdomar från Ljungarums ungdomsforum/elevforum
och Jönköpings ungdomsråd/SGG
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-10-13 § 117 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-11-10 § 131 med tillhörande
tjänsteskrivelse, sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från
mötet 2009-10-19 med barn/elever från grundskolor i ”Kungsängsspåret” (Ekhagsskolan, Österängsskolan) samt från mötet 2009-10-19 med ungdomar från
Kungsängsskolan, Erik Dahlbergsgymnasiet och Jönköpings Praktiska Gymnasium
Miljönämndens beslut 2009-11-04 § 135 med sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från frågestunden 2009-10-21 med barn från Norrängsskolan samt från mötet 2009-10-07 med elever i åk 7-9 från Alfred Dahlinskolan i Huskvarna och John Bauergymnasiet
Tekniska nämndens beslut 2009-11-10 § 235 med tillhörande tjänsteskrivelse,
sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnens och ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23, från frågestund med
barn från ”Grännaspåret” 2009-10-05 samt från frågestund med ungdomar från
Bankeryd/Gränna Ungdomsforum/Elevforum och Sandagymnasiet 2009-10-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-11-12 § 404, sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från mötet 2009-10-08 med elever i åk 8 och 9
från Junedalsskolan, från mötet 2009-10-08 med barn/elever från Junedal, från
mötet 2009-10-08 med elever i åk 2 från Tenhults Naturbruksgymnasium, från
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mötet 2009-10-08 med barn/elever i åk 2-6 från Torpaskolan och barn från
Kuskens förskola samt från mötet 2009-10-08 med elever från Per Brahegymnasiet
Socialnämndens beslut 2009-11-17 § 219 med tillhörande tjänsteskrivelse,
sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från mötet 2009-09-28
med barn/elever från ”Rosenlundsspåret” samt från mötet 2009-10-19 med
elever i åk 7-9 från Rosenlundsskolan, Bäckadalsgymnasiets bygg- och industriprogram och särskolan samt socialnämndens svar 2009-12-01 på av stadsbyggnadsnämnden överlämnade frågor från ungdomar på Junedalsskolan
Kulturnämndens beslut 2009-11-18 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse samt
sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnens och ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23, från frågestund med
kulturnämndens barn- och ungdomsutskott och barnforum ”Bergslagenspåret”
2009-10-20 inklusive minnesanteckningar samt från ungdomens frågestund
med kulturnämnden 2009-10-21
Fritidsnämndens beslut 2009-11-19, § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
samt sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och
ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23, från frågestund med
ungdomar från Råslätt Ungdomsforum/Elevforum och Erik Dahlbergsgymnasiet 2009-10-21 samt från frågestund med barn från ”Råslättsspåret”
2009-10-23
Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder inför 2010
De sju viktigaste förslagen till åtgärder inför 2010, framtaget under Centralt
ungdomsforum 2009-12-03
Svar från Jönköpings Länstrafik AB 2009-12-17 på frågor ställda av barn och
ungdomar vid Barnen och ungdomens frågestund 2009-04-23 samt vid nämndernas möten under hösten 2009.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 44

Ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden
avseende drift och underhåll av idrottsanläggningar
Ks/2008:552 820
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2008-10-23 om verksamhets- och
investeringsplan (VIP) för 2009-2011 med förslag till budget för 2009 uppdrogs till kommunstyrelsen att i samverkan med tekniska nämnden och fritidsnämnden utreda om nuvarande ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden
och fritidsnämnden är optimal när det gäller drift och underhåll av idrottsanläggningar samt planering och genomförande av investeringar.
På kommunstyrelsens uppdrag har stadskontoret genomfört ovanstående uppdrag. Efter remiss hos fritidsnämnden och tekniska nämnden överlämnas föreliggande utredning med förslag till förändrad ansvarsfördelning som innebär att
ansvaret för den tekniska driften av fritidsnämndens bad- och idrottsanläggningar, inklusive ansvar för energiförbrukning, överförs till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-23 § 336
Utredning daterad 2009-06-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-08-31
Samverkansprotokoll 2009-09-09
Tekniska nämndens beslut 2009-10-13 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2009-10-21 § 114 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2009-12-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ansvaret för fastighetsanknuten drift av bad- och idrottsanläggningar, inklusive ansvar för energiförbrukning, överförs från fritidsnämnden till tekniska nämnden från 2010-04-01.
– Tekniska nämnden och fritidsnämnden ges i uppdrag att revidera gränsdragningslistan avseende bad- och idrottsanläggningar samt verkställa nödvändiga ombudgeteringar i samråd med stadskontoret.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till förändrat reglemente för fritidsnämnden respektive tekniska nämnden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige
– Nuvarande ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden
avseende drift och underhåll av idrottsanläggningar bibehålls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Mats Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Ansvaret för fastighetsanknuten drift av bad- och idrottsanläggningar, inklusive ansvar för energiförbrukning, överförs från fritidsnämnden till tekniska nämnden från 2010-04-01.
– Tekniska nämnden och fritidsnämnden ges i uppdrag att revidera gränsdragningslistan avseende bad- och idrottsanläggningar samt verkställa nödvändiga ombudgeteringar i samråd med stadskontoret.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till förändrat reglemente för fritidsnämnden respektive tekniska nämnden.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
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§ 45

Lokalprogram för korttidsboende på Hisingstorp
Ks/2009:535 750
Sammanfattning
Socialnämnden föreslår en nybyggnation av korttidsboende för funktionshindrade barn- och ungdomar 2-18 år. Nybyggnationen är en del av den omstrukturering av korttidsboenden för barn och ungdomar som planeras genomföras i kommunen. Tre befintliga boenden med sammanlagt 12 platser planeras
ersättas av ett nytt boende på Hisingstorp. Det nya boendet bedöms vara uppfört i slutet av 2010 och det kommer att innehålla nio platser. Netto minskar
antalet korttidsplatser i kommunen med tre från 2011 och framåt. Investeringsutgiften för nybyggnationen bedöms av tekniska kontoret uppgå till 12,5
mnkr. Tekniska kontoret har upprättat en hyreskalkyl avseende nybyggnationen där hyran bedöms uppgå till 861 tkr per år. Kostnaden per plats beräknas
inte bli högre jämfört med i dagsläget beroende på samordningsvinster när
korttidsplatserna samlas på ett ställe. Ökade lokalkostnader balanseras av lägre
personalkostnader.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2009-11-17 § 216 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-01-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-01-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram avseende korttidsboende på Hisingstorp för funktionshindrade barn och ungdomar godkänns.
– Anslag med 12,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av nybyggnation år 2010. Finansiering sker inom budgeterat anslag
”Ram för investering särskilda boenden m.m.”
– Förändrade driftkostnader för socialnämnden från och med år 2011 och
framåt beaktas i VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Lokalprogram avseende korttidsboende på Hisingstorp för funktionshindrade barn och ungdomar godkänns.
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– Anslag med 12,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av nybyggnation år 2010. Finansiering sker inom budgeterat anslag
”Ram för investering särskilda boenden m.m.”
– Förändrade driftkostnader för socialnämnden från och med år 2011 och
framåt beaktas i VIP 2011-2013.
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§ 46

Fortsatta utredningar och projekt inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0
Ks/2010:75 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna – antogs av kommunfullmäktige
i sin helhet 2008-10-30. En rad planeringsinsatser och projekt pågår och ytterligare planeras ske för att kunna genomföra de önskade förändringarna inom
stadskärnan. Följande utredningar och investeringsprojekt är aktuella för påbörjande: Västra kajen, affärsplan Västra centrum, Västra Storgatan etapp 1,
Ljusets stad 2.0, Simsholmen – gestaltning yttre miljö samt Södra Strandgatan
etapp 1 och Lundströms plats etapp 2.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-18 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Av budgeterade anslag för stadsbyggnadsvisionen ställs 2,6 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av utredningar inom ramen för
arbetet med stadsbyggnadsvision 2.0.
– Av budgeterat anslag inom stadsbyggnadsvisionen för förnyelse av stadskärnan ställs 4,7 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av delprojekten Södra Strandgatan etapp 1 (2,7 mnkr) och Lundströms
plats etapp 2 (2,0 mnkr).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Av budgeterade anslag för stadsbyggnadsvisionen ställs 2,6 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av utredningar inom ramen för
arbetet med stadsbyggnadsvision 2.0.
– Av budgeterat anslag inom stadsbyggnadsvisionen för förnyelse av stadskärnan ställs 4,7 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av delprojekten Södra Strandgatan etapp 1 (2,7 mnkr) och Lundströms
plats etapp 2 (2,0 mnkr).
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§ 47

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Örserum
2:137 i Örserum
Ks/2009:559 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2009-12-14 för yttrande senast
2010-02-26 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Örserum
2:137, Örserum, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2009-12-14 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 Örserum
2:137, Örserum, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Örserum
2:137, Örserum, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 48

Överenskommelse mellan Jönköpings kommun och de kommunala
och privata fastighetsägarna angående bostadsförsörjning för socialtjänstens målgrupper
Ks/2009:556 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna
upprättat förslag till överenskommelse om samarbete kring bostadsanskaffning
för socialförvaltningens målgrupper.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 267 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2009-12-15 § 244 med tillhörande tjänsteskrivelse
Överenskommelse om samarbete – en samförståndslösning, förslag upprättat
2009-11-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-01-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till överenskommelse om samarbete och förslag till organisation av arbetet godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-01-25 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till överenskommelse om samarbete och förslag till organisation av arbetet godkänns.
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§ 49

Förändring av avgift för hämtning av matavfall i flerfamiljshus
Ks/2010:66 400
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att taxan avseende dragväg för matavfallskärl tas
bort för de flerfamiljshus som önskar sortera matavfall. Därigenom ökar det
ekonomiska incitamentet och fler fastighetsägare kan förväntas välja detta
abonnemang.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-01-12 § 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Oberoende av hämtavstånd tillämpas i avfallstaxan nu gällande avgift för
0 – 1,5 meters hämtavstånd för matavfallskärl i flerfamiljshus under förutsättning av placering intill kärl för brännbart avfall.
– Ändringen träder i kraft 2010-04-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Oberoende av hämtavstånd tillämpas i avfallstaxan nu gällande avgift för
0 – 1,5 meters hämtavstånd för matavfallskärl i flerfamiljshus under förutsättning av placering intill kärl för brännbart avfall.
– Ändringen träder i kraft 2010-04-01.
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§ 50

Försäljning av fastigheten Porten 1, Bäckalycke Herrgård, Jönköping
Ks/2010:65 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden gav genom beslut 2006-12-05 § 249 tekniska kontoret i
uppdrag att sälja bl a Porten 1. Fastigheten har därför bjudits ut för budgivning
genom annonsering i Jönköpings-Posten. förfarandet har resulterat i ett inkommet anbud från Bostadsfastigheter i Jönköping AB. Efter förhandling med
anbudsgivaren har ett förslag till köpeavtal upprättats avseende försäljning av
Porten 1 för en köpeskilling om 12 300 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-01-12 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till köpeavtal
Översiktskarta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Porten 1, Jönköping, till Bostadsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om
12 300 000 kronor godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Yrkade
Alf Gustafsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för ekonomisk analys.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) instämmer i återremissyrkandet samt
föreslår att ärendet anmäls för behandling av kommunstyrelsen 2010-02-24 och
av kommunfullmäktige 2010-02-25.
Kommunstyrelsens beslut
– Ärendet återremitteras till stadskontoret för ekonomisk analys.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-02-24.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-25.
Beslutet expedieras till: Stadskontoret, A3
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§ 51

Slutredovisning av ombyggnation av Hus A på Tändsticksområdet
Ks/2009:557 298
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet ombyggnation av Hus A på Tändsticksområdet. Genomförande av projektet beslutades av kommunfullmäktige
2008-02-28 § 68. Projektet ombyggnation av Hus A avsåg att tillhandahålla
lokaler till Smålands Turism AB, Jönköpings Länstrafik AB, Regionförbundet
samt SmartPak AB.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-02-28 § 68 med tillhörande handlingar
Kommunfullmäktiges beslut 2008-09-04 § 251 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-01-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-01-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av ombyggnation av Hus A inom Tändsticksområdet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av ombyggnation av Hus A inom Tändsticksområdet godkänns.
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§ 52

Slutredovisning av ombyggnation av Hus B på Tändsticksområdet
till tillfälligt studentboende
Ks/2009:558 298
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet ombyggnation av Hus B på Tändsticksområdet. Genomförande av projektet beslutades av kommunfullmäktige
2009-04-23 § 111. Projektet avsåg etablering av tillfälliga studentbostäder som
planeras hyras ut under perioden höstterminen 2009 - vårterminen 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-23 § 111
Tekniska nämnden beslut 2009-12-08 § 264 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-01-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-01-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av ombyggnation av Hus B inom Tändsticksområdet godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av ombyggnation av Hus B inom Tändsticksområdet godkänns.
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§ 53

Medborgarförslag om lägre avgifter på bussar
Ks/2009:503 531
Sammanfattning
I ett medborgarförslag inlämnat 2009-11-03 föreslår Sevim Ter, Albert Abdallah och Thullfoqar Alfoad att kommunen ska arbeta för att sänka avgifterna på
bussarna, att det ska bli lättare att köpa biljetter via sms samt att det ska finnas
fler bussar på helgerna.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 301 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2009-11-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-02-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning följande:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat med hänvisning till vad som
anges kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
T Alfoad
Ks diarium
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§ 54

Seminarium ”Med höghastighetståg in i framtiden”
Ks/2010:91 027
Sammanfattning
Seminariet ”Med höghastighetståg in i framtiden” arrangeras den 2010-02-19
på Elmia kongress & Konsert i Jönköping. Det är ett samarrangemang mellan
Regionförbundet Jönköpings län, Jönköpings kommun, en rad andra regionförbund och regioner, Storstockholms Lokaltrafik och Regionplanenämnden i
Stockholm. Seminariet genomförs kl 09.00 till 15.00. Kostnaden är 400 kr per
deltagare. Anmälan ska göras senast 2010-02-10.
Beslutsunderlag
Inbjudan med program
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
seminariet.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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§ 55

Seminarium om jämställdhetsfrågor
Ks/2010:94 027
Som ett led i kommunens jämställdhetsarbete genomförs ett seminarium om
jämställdhetsfrågor enligt särskilt program.
Inbjudna till seminariet är utöver kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
även kommunens förvaltningschefer, de jämställdhetsansvariga på förvaltningarna samt berörda tjänstemän på stadskontoret.
Efter genomfört program tackar ordföranden de medverkande.
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