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1

Plats och tid

Familjen Ericssons City Hotel, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl. 09.00 – 11.10

Beslutande

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.
Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Astrid Johansson (KD) ers E Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Peter Lundvall (MP) ers B Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (S) ers I DeBasso (S)
Karin Renblad (S) ej § 136
Andreas Persson (S) ers K Renblad § 136
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S)
Mats Green (M)

Övriga närvarande

Veronica Eisfeld (M)
Kent Ly (M)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Rudi Mölling (FP)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Jan Ericson (S) till kl 10:00
Helen Plym (S)

Utses att justera

Anders Hulusjö (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Martin Andreae, stadsdirektör § 131
Sven Eliasson, chefsjurist
Leif Eriksson, ekonomichef
Kerstin Ernerskog, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 131-141

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Acko Ankarberg Johansson
Justerande

Anders Hulusjö
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-04-28

Datum för anslags uppsättande

2010-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010 och om det ekonomiska läget inför kommande budgetarbete.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från sammanträde 2010-03-31 i Rådet för arbete och sysselsättning.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens plandialog 2010-03-23,
2010-03-25 och 2010-03-30.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens boksluts- och plandialoger 2010-03-26 och 2010-03-29.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-14 § 115 att utse representanter till vänortsmöte i Kuopio 2-5 augusti 2010 varvid Socialdemokraternas representant
skulle meddelas vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Socialdemokraterna har meddelat att Arne Fougelberg (S) kommer att delta i vänortsmötet.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2010-03-22 § 53-63
Tekniska utskottets protokoll 2010-03-24 § 19-24
Protokoll från kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt 2010-02-24 § 1-12.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut
om tillstånd till utlandsresor utanför de nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland och Cypern för personal vid socialförvaltningen
till Ecuador för personal vid Kungsängsskolan
till Frankrike för personal vid Ribbaskolan
till England för personal vid Slättenskolan
till Australien, England och Frankrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till England för personal vid Per Brahegymnasiet
till Skottland för personal vid Sandagymnasiet
om disposition av 1 786 500 kronor avseende friköpsmedel för uppförande av
parkeringshus i kv Diplomaten.
Stadsdirektörens beslut om besluts- och behörighetsattester år 2010 för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
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.
Finanschefens beslut:
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån från Kommuninvest i
Sverige AB på 135 000 000 kronor med utbetalningsdag 2010-04-08
om upptagande av lån på 50 000 000 kronor i Kommuninvest i Sverige AB.
Stadsjurist Göran Forss beslut om dels uppsättande av banderoll över Vindbron
2010-04-16–2010-05-02 med anledning av Första maj-firande, dels flaggning
vid Rådhuset med anledning av Nordisk Teaterfestival och besök från Svendborg och Bodö 2010-05-13/15.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledningsutskottets protokoll 2010-03-22 § 53-63.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010
Ks/2010:197 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-04-19 överlämnat budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-19
Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010 daterad 2010-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons yttrande (KD) 2010-04-20 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010 godkänns.
– Skol- och barnomsorgsnämnden uppmanas att anpassa förskoleverksamheten till budgeterad nivå.
Oppositionsrådets förslag
– Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2010 godkänns.
– Skol- och barnomsorgsnämnden uppmanas att anpassa förskoleverksamheten till budgeterad nivå.
Beslutet expedieras till:
Sbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Förutsättningar för digitala nämndshandlingar och publicering av
nämndshandlingar på Internet
Ks/2007:505 109
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-08-20 § 260 bl.a. att uppdra åt stadskontoret
att tillse att kommunfullmäktiges och nämndernas beslutsunderlag och protokoll publiceras på Internet fr.o.m. januari 2009. Kommunstyrelsen har även
beslutat 2009-06-16 § 241 att tekniska nämnden ges möjlighet att genomföra
ett projekt innebärande att kallelser och sammanträdeshandlingar distribueras
digitalt samt att en utvärdering av projektet ska lämnas till kommunstyrelsen
under april månad 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2008-08-20 § 260
Kommunstyrelsens beslut 2009-06-16 § 241
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-07 inklusive bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Med anledning av genomförd Internetpublicering av kallelser och protokoll
förändras pappersdistributionen av dessa dokument i enlighet med vad som
beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse.
– Pågående pilotprojekt inom tekniska nämnden med digitala nämndshandlingar (beslutsunderlag) vidgas att innefatta även publicering av PuLsäkrade nämndshandlingar på kommunens hemsida.
– Förslag som omfattar samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vad gäller distribution och Internetpublicering av digitala
nämndshandlingar ska presenteras före ny mandatperiod, januari 2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens beslut
– Med anledning av genomförd Internetpublicering av kallelser och protokoll
förändras pappersdistributionen av dessa dokument i enlighet med vad som
beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Pågående pilotprojekt inom tekniska nämnden med digitala nämndshandlingar (beslutsunderlag) vidgas att innefatta även publicering av PuLsäkrade nämndshandlingar på kommunens hemsida.
– Förslag som omfattar samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vad gäller distribution och Internetpublicering av digitala
nämndshandlingar ska presenteras före ny mandatperiod, januari 2011.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Chefsjuristen
Is/It-chefen
Projektledaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Yttrande över förslag till samordning av forskning och utveckling
inom ramen för verksamhetsområdet social välfärd
Ks/2010:130 009
Sammanfattning
Regionförbundet i Jönköpings län, primärkommunala nämnden, har översänt
förslag till samordning av forskning och utveckling inom ramen för verksamhetsområdet social välfärd till länets kommuner för synpunkter senast
2010-04-21. Regionförbundet har dock lämnat anstånd till 2010-04-29.
Samverkan kring forskning och utveckling inom socialtjänsten har bland annat
bedrivits genom Luppen kunskapscentrum i Jönköpings län. Efter en genomförd utvärdering av verksamheten föreslås en förändrad inriktning som grundar
sig på kommunernas krav och förändringar i omvärlden. Den nya inriktningen
innebär att Luppen kunskapscentrum omvandlas till tre olika delar i en FoUplattform för länet med oförändrade kostnader för länets kommuner. Förslaget,
daterat 2010-01-15, har remitterats till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Regionförbundet i Jönköpings län, primärkommunala nämnden,
2010-02-23
Utveckling av Luppen kunskapscentrum, forskning och utveckling inom social
välfärd med tillhörande bilaga 1 daterat 2010-01-15
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut
– Socialnämndens beslut 2010-04-20 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
överlämnas som kommunens yttrande till Regionförbundet Jönköpings län,
Primärkommunala nämnden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– I yttrande till Regionförbundet Jönköpings län, Primärkommunala nämnden,
avstyrker Jönköpings kommun det upprättade förslaget till samordning av
forskning och utveckling inom ramen för verksamhetsområdet social välfärd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Karin Renblad (S) anmäler jäv och lämnar lokalen. Andreas Persson (S) tjänstgör i hennes ställe.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Socialnämndens beslut 2010-04-20 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
överlämnas som kommunens yttrande till Regionförbundet Jönköpings län,
Primärkommunala nämnden.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län, Primärkommunala nämnden
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-28

§ 137

Motion om rökfria lekplatser
Ks/2009:481 009

Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Patricia Melin (S) anför i motion 2009-10-14 att
stora insatser gjorts under de senaste åren för att få offentliga lokaler rökfria. I
samband med stadsbyggnadsnämndens oktobermöte med barn och ungdomar
ansåg elever på Torpaskolan att lekplatser ska vara rökfria med tanke på barnens hälsa och säkerhet. Motionärerna ansåg detta vara en så klok synpunkt att
den föranleder ett förslag till kommunfullmäktige om att besluta att kommunala lekplatser i vår kommun ska vara rökfria samt att detta visas med tydlig
skyltning.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 262 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2009-10-14
Tekniska nämndens beslut (delegationsbeslut) 2010-02-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga att sätta upp skyltar på kommunens lekplatser för att motverka rökning på dessa platser.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga att sätta upp skyltar på kommunens lekplatser för att motverka rökning på dessa platser.
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Motion om trafiksäkerhet på Pärlugglegatan mellan Råslättsskolan
och bostäderna på Råslätt
Ks/2009:490 512
Sammanfattning
Rolf Wennerhag (S) anför i motion 2009-10-26 att flera föräldrar uppmärksammat de trafikfällor som finns på Pärlugglegatan mellan Råslättsskolan och
bostäderna på Råslätt och att incidenter förekommit där barn har varit nära att
bli påkörda av förbipasserande bilar. Mot denna bakgrund föreslår motionären
att kommunfullmäktige – för att öka trafiksäkerheten för barnen till och från
Råslättsskolan – ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidta åtgärder som
dämpar hastigheten och ger de gåenden trygga övergångsställen.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 266 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-02-18 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-04-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-04-16 varit sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt
på fastigheten Svedbrantshult 1:2 i Jönköpings kommun
Ks/2010:177 430
Sammanfattning
Holst Åkeri AB i Sävsjö har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd till bergtäkt
enligt 9 kap miljöbalken på fastigheten Svedbrantshult 1:2 i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ansökan senast
2010-04-30.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-03-24 med tillhörande ansökningshandlingar
Miljönämndens beslut 2010-04-14 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-22 § 158 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat yttrande
förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-28

§ 140

Avtal om undersökningar och utredningar avseende Munksjön
Ks/2010:183 431

Sammanfattning
Munksjön är idag tungt belastad av föroreningar. Länsstyrelsen i Jönköpings
län har som tillsynsmyndighet upprättat en ansvarsutredning. I denna konstaterar länsstyrelsen att Munksjön är att betrakta som ett förorenat område och att
det finns ett miljömässigt behov av fördjupade och åtgärdsinriktade undersökningar och utredningar av Munksjön. Vidare konstaterar länsstyrelsen att
Munksjö Sweden AB och Jönköpings kommun historiskt sett haft utsläpp från
sina verksamheter som i betydande grad medverkat till att skapa den föroreningssituation som idag finns i Munksjön. Länsstyrelsen bedömer att Munksjö
Sweden AB och Jönköpings kommun skäligen bör svara för samtliga kostnader
för nu aktuella undersökningar och utredningar.
Jönköpings kommun, Munksjö Sweden AB och länsstyrelsen har fört diskussioner om en frivillig överenskommelse om genomförandet av undersökningarna och utredningarna och fördelning av kostnaderna för dessa. Ett förslag till
avtal mellan parterna har nu upprättats.
Beslutsunderlag
Ansvarsutredning upprättad av Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008-05-19
Avsiktsförklaring upprättad av Jönköpings kommun och Munksjö Sweden AB
2009-02-02
Förslag till avtal om undersökning och utredning av Munksjön
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-03-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till avtal mellan Jönköpings kommun, Munksjö Sweden AB och
Länsstyrelsen i Jönköpings län godkänns.
– Kommunens bedömda kostnad, max 2,3 mnkr, finansieras genom ombudgetering inom kommunstyrelsens budget 2010 från anslaget för kollektivtrafik.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till avtal mellan Jönköpings kommun, Munksjö Sweden AB och
Länsstyrelsen i Jönköpings län godkänns.
– Kommunens bedömda kostnad, max 2,3 mnkr, finansieras genom ombudgetering inom kommunstyrelsens budget 2010 från anslaget för kollektivtrafik.
Beslutet expedieras till:
Munksjö Sweden AB
Länsstyrelsen
Stadsdirektören
Chefsjuristen
Miljöchefen
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Yttrande över förslag till detaljplan för nytt hotell på del av Väster
1:15 m fl inom stadsdelen Väster, Jönköpings kommun
Ks/2010:180 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2010-03-29 för yttrande senast
2010-05-02 överlämnat handlingar avseende detaljplan för nytt hotell på del av
Väster 1:15 m fl, inom stadsdelen Väster, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-03-29 samt beslut 2010-03-18 § 83
med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-04-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Vad som anförs i kommunalrådsyttrandet överlämnas som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:15
m fl, inom stadsdelen Väster, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-28
Kommunstyrelsens beslut
– Vad som anförs i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:15 m fl, inom stadsdelen Väster, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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