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§ 109

Informationsärende
Med anledning av att regeringen nyligen meddelat sin avsikt att i dagsläget inte
fatta beslut beträffande höghastighetsbanor på sträckorna Stockholm-Malmö
och Stockholm-Göteborg, såsom Utredningen om höghastighetsbanor föreslog
i betänkandet ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling
och konkurrenskraft” (SOU 2009:74), informerar kommunalrådet Ann-Mari
Nilsson (C), stadsdirektör Martin Andreae och biträdande stadsbyggnadsdirektör Helena Agerman om den aktuella situationen samt om kommunens hittillsvarande och fortsatta arbete med höghastighetsbanor.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl 12.00 med fortsatt
sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Meddelanden
Anmäls:
Årsredovisning 2009 för Jönköpings Länstrafik AB.
Socialnämndens beslut 2010-03-16 § 56 med redovisning av ej avgjorda ärenden.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Tekniska utskottets protokoll 2010-03-22 § 12-18
Kommundelsrådens protokoll
Tenhult

2010-02-23 § 1-11

Månsarp-Taberg

2010-03-01 § 1-7

Lekeryd

2010-03-10 § 1-8

Anmäls vid sammanträdet
Ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) hälsar Leif Eriksson välkommen
som ny ekonomichef i Jönköpings kommun varefter Leif Eriksson ger en kortfattad presentation av sig själv.
Med hänvisning till de tveksamheter som uppstod i samband med kallelsen till
tekniska utskottets och välfärdsutskottets gemensamma extra sammanträde
2010-03-22 antecknas till protokollet, efter påpekande av Lynn Carlsson (S),
att det av kallelsen klart måste framgå om mottagaren förutsätts delta i sammanträdet eller endast erhåller densamma för kännedom.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Schweiz, Turkiet, USA och Spanien för personal vid socialförvaltningen
till Tyskland för personal vid Junedalsskolan
till Grekland för personal vid Stadsgårdsskolan
till Ungern och Australien för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Tyskland och Lettland för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Kina för personal vid stadskontoret.
Ekonomichefens beslut:
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom.
Chefsjuristens beslut:
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
Näringslivschefens beslut om minnesgåva till deltagarna vid Aktiespararnas
årskongress 2010-04-16—17, förlustgaranti till Föreningen Jönköpings Allmogemarknad för arrangemang 2010-09-12 och till Jönköpings Länsförbund av
SLS för genomförande av årsmötesförhandlingar och SM i livräddning 201005-21—23.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Bäckadalsgymnasiet 100.000 kronor till läxläsningsprojekt under
vårterminen 2010.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2010-03-04 § 25-31.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Yttrande över betänkandet "Se medborgarna – för bättre offentlig
service" (SOU 2009:92)
Ks/2010:79 009
Sammanfattning
Finansdepartementet har till bl.a. Jönköpings kommun för yttrande senast
2010-04-15 översänt betänkandet ”Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2010-01-13
Betänkandet (SOU 2009:92)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-17 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. I tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta:
– Yttrande över Finansdepartementets betänkande ”Se medborgarna – för
bättre offentlig service” (SOU 2009:92) avges i enlighet med av stadskontoret särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-25 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över Finansdepartementets betänkande ”Se medborgarna – för
bättre offentlig service” (SOU 2009:92) avges i enlighet med av stadskontoret särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2009
Ks/2010:127 132

Sammanfattning
I Jönköpings kommun pågick mellan 1996 och 2005 en särskild integrationssatsning. I samband med att den särskilda integrationssatsningen upphörde
2005 behandlade kommunfullmäktige 2005-06-22 § 184 riktlinjer för nämndernas och bolagens arbete med att främja integrationen i kommunen. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordning av kommunens integrationsarbete. I föreliggande rapport ges en redogörelse för dels det
kommuncentrala integrationsarbetet, dels förvaltningarnas insatser i förhållande till de direktiv som fullmäktige gett.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2005-06-22 § 184
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-03-29 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Föreliggande rapport godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet och fatta de beslut som erfordras för att fullgöra
uppdraget. Besluten redovisas i en årlig rapport till kommunfullmäktige angående kommunens arbete för ökad integration.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att intensifiera arbetet med att
aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Rapporten överlämnas till samtliga nämnder samt de kommunala bolagens
styrelser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-06. Med hänvisning till
vad som anförs i yttrandet tillstyrks kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) meddelar den korrigeringen
att ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Föreliggande rapport godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet och fatta de beslut som erfordras för att fullgöra
uppdraget. Besluten redovisas i en årlig rapport till kommunfullmäktige angående kommunens arbete för ökad integration.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att intensifiera arbetet med att
aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Rapporten överlämnas till samtliga nämnder samt de kommunala bolagens
styrelser.

Justerandes signatur
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§ 114

Handlingsplan 2010 för samverkan mellan Polismyndigheten i Jönköpings län och Jönköpings kommun
Ks/2010:151 114
Sammanfattning
Handlingsplan 2010 för samverkan mellan Polismyndigheten i Jönköpings län
och Jönköpings kommun har utarbetats av Lokala brottsförebyggande rådet.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan 2010 för samverkan Polismyndigheten i Jönköpings
län och Jönköpings kommun
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2010-03-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Handlingsplan 2010 för samverkan mellan Polismyndigheten i Jönköpings
län och Jönköpings kommun godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
– Handlingsplan 2010 för samverkan mellan Polismyndigheten i Jönköpings
län och Jönköpings kommun godkänns.

Beslutet expedieras till:
Polismyndigheten i Jönköpings län
Lokala brottsförebyggande rådet
Räddningstjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-14

§ 115
Vänortsmöte i Kuopio
Ks/2009:325 105
Sammanfattning
Kuopio stad har med skrivelse 2010-02-19 inbjudit till vänortsmöte den
2-5 augusti 2010. Nio deltagare kommer att anmälas från Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2009-06-04 § 102
Inbjudan från Kuopio stad 2010-02-19
Program för vänortsmöte i Kuopio
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två representanter från kommunstyrelsen utses att delta i vänortsmötet i
Kuopio.
– Som tjänstemän att delta i vänortsmötet utses stadsdirektör Martin Andreae
och samordnare Rickard Blom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Acko Ankarberg Johansson (KD) föreslår att kommunalrådet Mats Green (M),
med Nils-Erik Davelid (FP) som ersättare, deltar i vänortsmötet.
Kommunstyrelsens beslut
– Två representanter från kommunstyrelsen utses att delta i vänortsmötet i
Kuopio.
– Kommunalrådet Mats Green (M) med Nils-Erik Davelid (FP) som ersättare
utses att delta i vänortsmötet. Vidare har Socialdemokraterna att utse en representant och meddela namnet vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.
– Som tjänstemän att delta i vänortsmötet utses stadsdirektör Martin Andreae
och samordnare Rickard Blom.
Beslutet expedieras till:
M Green
N-E Davelid
M Andreae
R Blom
L Lagerqvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Medborgarförslag om inrättande av tjänst som flyttadministratör
Ks/2009:523 020

Sammanfattning
Peter Ebbers föreslår i medborgarförslag 2009-11-16 att kommunen inrättar en
tjänst som flyttadministratör som tar hand om alla flyttningar som ska utföras i
kommunens regi.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 301 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2009-11-16
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag utgör kommunens svar på medborgarförslaget.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom arbetsmarknadsavdelningen undersöka möjligheten att skapa utrymme för stöd och service i samband med
flyttningar av kommunal verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till stadskontorets
tjänsteskrivelse 2010-03-09.
– Stadskontoret ges i uppdrag att inom arbetsmarknadsavdelningen undersöka
möjligheten att skapa utrymme för stöd och service i samband med flyttningar av kommunal verksamhet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till stadskontorets
tjänsteskrivelse 2010-03-09.
– Stadskontoret ges i uppdrag att inom arbetsmarknadsavdelningen undersöka möjligheten att skapa utrymme för stöd och service i samband med flyttningar av kommunal verksamhet.
Beslutet expedieras till: P Ebbers, AMA, Diariet ks
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Motion om information om skolan i Jönköpings kommun
Ks/2008:413 600

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i motion, daterad 2008-09-02, att kommunen på ett
lättillgängligt och lättfattligt sätt publicerar material om skolan för alla kommuninvånare i fora som alla kan ta del av. Syftet är att ge en balanserad och
rättvisande bild av skolan.
Kommunfullmäktige har 2008-09-04 § 232 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till skol- och barnomsorgsnämnden,
gymnasienämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2008-09-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-01-07
Gymnasienämndens beslut 2009-01-26 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-01-27 § 8 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att
utveckla informationen om kommunens skolor i enlighet med intentionerna
i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att
utveckla informationen om kommunens skolor i enlighet med intentionerna
i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av "Fritt val"
inom hemtjänsten
Ks/2009:510 730
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2009-11-14 att
det är viktigt att medborgare, brukare och anställda ges information om vilka
de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är av avregleringar och
privatiseringar som, enligt motionärerna, av erfarenhet medför ökad byråkratisering. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden ges i uppdrag att under
2010 för kommunfullmäktige redovisa vilka ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser ”Fritt val” inom hemtjänsten medför.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26, § 297 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-11-14
Socialnämndens beslut 2010-03-16, § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2010 redovisa effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i kommunalrådet Peter Perssons
(S) förslag att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa effekter av TES.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2010 redovisa effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Avveckling av vuxenutbildningsrådet
Ks/2010:138 615

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling 2001-06-19 § 143 av utredning om den framtida vuxenutbildningen beslutade fullmäktige att inrätta ett
vuxenutbildningsråd under gymnasienämndens ansvar. Mot bakgrund av
kommunstyrelsens beslut 2009-04-07 § 128 att inrätta Råd för arbete och sysselsättning och ändrade förutsättningar för den kommunala vuxenutbildningen
bedömer gymnasienämnden att det saknas skäl till att behålla vuxenutbildningsrådet.
Gymnasienämnden beslutade, efter omröstning, 2010-02-22 § 16 att föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Vuxenutbildningsrådet avvecklas från och med 2010-05-01.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2001-06-19 § 143
Gymnasienämndens beslut 2010-02-22 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker gymnasienämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget att avveckla vuxenutbildningsrådet avvisas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Vuxenutbildningsrådet avvecklas från och med 2010-05-01.
Resevation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
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§ 120

Huvudmannaskap för Södra Vätterbygdens Teknikcollege
Ks/2010:173 619

Sammanfattning
Under år 2009 drevs projektet Södra Vätterbygdens Teknikcollege. Därefter
har verksamheten övergått i en permanent form och gymnasienämnden föreslår
att Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2010-03-22 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet för Södra Vätterbygdens Teknikcollege från och med 2010-05-01. Huvudmannaskapet innefattar processledarskap enligt gymnasienämndens förslag samt att teckna avtal med berörda intressenter om ledning, styrning och
finansiering av verksamheten.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet för Södra Vätterbygdens Teknikcollege från och med 2010-05-01. Huvudmannaskapet innefattar processledarskap enligt gymnasienämndens förslag samt att teckna avtal med berörda intressenter om ledning, styrning och
finansiering av verksamheten.
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§ 121

Anslag för inventarier i samband med ombyggnad av Stadsgårdsskolan
Ks/2010:140 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden har begärt anslag för inventarier i samband
med Stadsgårdsskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige beslutade
2008-03-12 godkänna lokalprogram för ombyggnad av Stadsgårdsskolan, som
ägs och förvaltas av BostadsAB VätterHem. Ombyggnaden genomförs för närvarande och beräknas vara klar till sommaren i år. Anslag för utrustning av
lokalerna ingår i fastställd investeringsplan med 5 mnkr, men togs felaktigt upp
i planen först 2011. Investeringen i utrustning planeras ske innevarande år varför skol- och barnomsorgsnämnden begär tidigareläggning av detta anslag.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-02-23 § 15 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-03-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-03-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 5 mnkr ställs till skol- och barnomsorgsnämndens förfogande
under 2010 för inköp av inventarier till ombyggda lokaler i Stadsgårdsskolan. Motsvarande anslag i investeringsplanen 2011 utgår.
– Anslaget finansieras med ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 5 mnkr ställs till skol- och barnomsorgsnämndens förfogande
under 2010 för inköp av inventarier till ombyggda lokaler i Stadsgårdsskolan. Motsvarande anslag i investeringsplanen 2011 utgår.
– Anslaget finansieras med ökad upplåning.
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§ 122

Motion om att riva Kungsängsskolan och planlägga området för
flerbostadsbebyggelse
Ks/2009:482 210
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2009-10-21 föreslår Alf Gustafsson och Carina Sjögren för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att omgående, då
skolverksamheten upphört, riva Kungsängsskolan och uppdrar till stadsbyggnadsnämnden att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-12-10 § 436 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-04-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-04-06 vari kommunstyrelsen – vid bifall till motionen att omgående efter innevarande läsår riva Kungsängsskolan och planlägga området för flerbostadsbebyggelse – föreslås besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning
av Kungsängsskolans byggnader.
− Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-04-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning av
Kungsängsskolans byggnader.
– Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-14

– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden undersöka möjligheterna att låta idrottslokalerna komma till användning för
föreningslivets behov under tiden fram till detaljplanearbetet är klart och
exploatering kan påbörjas.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-06 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning av
Kungsängsskolans byggnader.
– Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden undersöka möjligheterna att låta idrottslokalerna komma till användning för
föreningslivets behov under tiden fram till detaljplanearbetet är klart och
exploatering kan påbörjas.
– Motionen förklaras vara bifallen.
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§ 123

Exploateringsavtal för del av Odensjö 7:7, golfbana och bostäder,
Barnarp
Ks/2007:214 251
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom Odensjö i
Barnarp. Avtalspart är fastighetsägarna, tre bröder Wareborn, som planerar att
bygga ca 60 grupphus och en niohåls golfbana inom sin fastighet Odensjö 7:7.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Förslag till exploateringsavtal med Wareborns
Gestaltningsprogram (del av förslag till detaljplan)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat exploateringsavtal med Wareborns avseende utbyggnad av grupphus och golfbana inom Odensjö 7:7 i Barnarp godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat exploateringsavtal med Wareborns avseende utbyggnad av grupphus och golfbana inom Odensjö 7:7 i Barnarp godkänns.
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§ 124

Antagande av detaljplan för bostadsbebyggelse och golfbana på
norra delen av Odensjö 7:7, Barnarp
Ks 2006:172 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för norra delen av
Odensjö 7:7, Barnarp. Stadsbyggnadsnämnden har 2006-03-09 beslutat godkänna den upprättade detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige
för antagande. Därefter har revidering gjorts i detaljplaneförslaget. Stadsbyggnadsnämnden har 2007-06-07 behandlat den reviderade detaljplanen och beslutat att godkänna densamma och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-07 § 256 med tillhörande tjänsteskrivelse och reviderade planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2007-06-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 155 att inte behandla detaljplaneförslaget eftersom en av förutsättningarna i det då aktuella förslaget till exploateringsavtal inte var uppfylld.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår att kommunstyrelsen vidhåller
sitt förslag 2007-06-19.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
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§ 125

Antagande av detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp
Ks 2006/0173 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för södra delen av
Odensjö 7:7, Barnarp.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2006-03-09 beslutat godkänna den upprättade detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2006-03-09 § 91 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådet förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2007-06-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 155 att inte behandla detaljplaneförslaget eftersom en av förutsättningarna i det då aktuella förslaget till exploateringsavtal inte var uppfylld.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår att kommunstyrelsen vidhåller
sitt förslag 2007-06-19.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
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§ 126

Försäljning av fastigheten Frankrike 18, Starrgatan, Jönköping
Ks/2010:154 253

Sammanfattning
Fastigheten Frankrike 18 är upplåten med tomträtt på 60 år fr o m 1951-01-01.
Tomträttsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping har meddelat sitt intresse av att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts till
2 770 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Frankrike
18 till tomrättsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping för 2 770 000
kr, godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Frankrike
18 till tomrättsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping för 2 770 000
kr, godkänns.
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§ 127

Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Liljeholmen 2:1 för uppförande av restaurang vid Vätterstranden
Ks/2010:157 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått en förfrågan från Hamid Roshandel om att få bygga
en restaurang vid Vätterstranden i Jönköping. En detaljplan har tagits fram för
detta ändamål vilken kommer att behandlas i stadsbyggnadsnämnden i april.
Ett nyttjanderättsavtal har upprättats med företaget Restaurang vid Vattnet AB
gällande utbyggnad av en restaurang med toaletter och omklädningsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Förslag till nyttanderättsavtal med Restaurang vid Vattnet AB
Kommunalrådsyttranden enlig nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Restaurang vid Vattnet
AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag om 1,6 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för utförande
av parkeringsplatser vid Vätterstranden under 2010.
– Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning. Drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen förutsätts finansieras inom tekniska
nämndens budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Restaurang vid Vattnet
AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag om 1,6 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för utförande
av parkeringsplatser vid Vätterstranden under 2010.
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– Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning. Drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen förutsätts finansieras inom tekniska
nämndens budget.
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§ 128

Uppdrag att åtgärda samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade senast 2010 – delrapport februari 2010
Ks/2010:135 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2009-08-27 till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i februari 2010 göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med enkelt avhjälpta hinder bedrivs. Redovisningen ska omfatta en genomgång av de åtgärder som gjorts respektive återstår samt hur mycket av de anvisade medlen som förbrukats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-08-27 § 201
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-02-18 § 44 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 59 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens delrapporter godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp hur arbetet med att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Tekniska utskottet ges i uppdrag att regelmässigt följa upp hur arbetet med
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Tekniska utskottet ges i uppdrag att regelmässigt följa upp hur arbetet med
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens delrapporter godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp hur arbetet med att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
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§ 129

Uppdrag till tekniska nämnden att i nära samråd med Jönköping
Energi AB utreda alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter
för den framtida biogasproduktionen
Ks/2010:92 420

Sammanfattning
Mot bakgrund av pågående arbete inom ramen för stadsbyggnadsvisionen som
syftar till en omvandling av området runt södra Munksjön finns anledning att
överväga alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den biogasproduktion som för närvarande sker vid Simsholmens avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med Jönköping Energi Biogas AB utreda framtida alternativa och långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för biogasproduktionen
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen
med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med Jönköping Energi Biogas AB utreda framtida alternativa och långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för biogasproduktionen
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen
med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Yttrande över förslag till detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:182
m fl, Jönköpings kommun
Ks/2010:161 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2010-03-15 för yttrande senast
2010-04-26 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:182 m fl, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-03-15 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 Bottnaryds Prästgård 1:182 m fl, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Bottnaryds Prästgård 1:182 m fl, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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