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§ 363 Val av ersättare i Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor
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§ 341

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar avdelningschef Daniel Håkansson och parkingenjör Harald Björkdahl, om rapporten ”En
jämförelse av kommunernas gatu- och parkverksamhet” av nätverket Väl Mätt.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.
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§ 342

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2010-10-12 § 61-73.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:63 ”Budgetpropositionen för
år 2011”
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-27 § 142-154
Kommundelsrådens protokoll
Bankeryd

2010-06-09 § 11-16 och 2010-09-08 § 17-24

Barnarp

2010-09-21 § 14-19.

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 41 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 343

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja respektive avslå ansökningar
om utdelning ur Apotekare Hilmer Stjernströms fond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Storbritannien för personal vid Dalviks rektorsenhet, Bäckadalsgymnasiet
och skol- och barnomsorgsförvaltningen
till Österrike för personal vid Ribbaskolan
till Serbien för personal vid rektorsenheten för flerspråkighet.
Ekonomichefens beslut:
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om flaggning vid Rådhuset
2010-10-19 med anledning av kommunens mottagning för Indiens
ambassadör.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja dels Somaliska ungdomsföreningen SUDHI 15 000 kr till fotbollsturnering i Ungdomens Hus 2010-10-02, dels LSG Råslätt 16 000 kr till
teaterföreställningen ”Ung utan pung”.
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-27 § 142-154.
Personalutskottets protokoll 2010-08-17 § 70-74 och 2010-09-08 § 75-83.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 344

Verksamhetsplan och budget 2011 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2010:385 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för 2011. Innan budgeten fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle
att senast 2010-10-30 lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2010-08-30
med förslag till budget 2011
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 2010-09-02
Stadskontorets yttrande 2010-10-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-10-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till budget för verksamhetsåret 2011 för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län tillstyrks.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län rekommenderas genomföra en översyn av förbundets finansieringsmodell.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till budget för verksamhetsåret 2011 för Kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län tillstyrks.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län rekommenderas genomföra en översyn av förbundets finansieringsmodell.

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 345

Redovisning av parlamentariska kommitténs uppdrag angående
arvodering av förtroendevalda
Ks/2010:290 024
Sammanfattning
I samband med kommunstyrelsens behandling av parlamentariska kommitténs
slutrapport 2010-06-22 § 232 beslutades att ge kommittén i uppdrag att återuppta arbetet och att genomföra en översyn av regelverket rörande sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utredningen skulle belysa grunder och nivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden. Den
parlamentariska kommittén har överlämnat sin rapport daterad 2010-10-15.
I rapporten lämnar kommittén följande förslag till kommunfullmäktige att gälla
från och med 2011-01-01:
1. Sammanträdesarvodet ändras innebärande att för 1:a timmen utgår
en ersättning som motsvarar 0,5 % av grundbeloppet.
2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ändras innebärande att ersättning
utbetalas med ett belopp som maximalt motsvarar 1/165-del av grundbeloppet per timme.
3. Beredskapstid som beslutats av områdesnämnd för 1:e vice ordförande
eller ledamot i social områdesnämnd ersätts med 0,5 % av grundbeloppet per påbörjat dygn.
4. Förrättningsarvode ska utgå till en person som företräder ett kommundelsråd på nämndssammanträde.
5. Förtroendevald ska redovisa sammanträdes- och förrättningstid samt
förlorad arbetsförtjänst senast 6 månader efter den tidpunkt då sammanträde hållits eller förrättning genomförts. Utbetalning av ersättning för
redovisning som inkommit senare än 6 månader efter mötes- eller förrättningstidpunkten prövas av personalutskottet i särskild ordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232
Rapport 2010-10-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-10-15 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i arbetet med VIP 2011 – 2013 beakta
de ökade kostnaderna – beräknade till 240 tkr – för sammanträdesarvoden
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Ordföranden gör det förtydligandet under punkten 2 i parlamentariska kommitténs förslag att maximalt belopp som utbetalas gäller per timme.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i arbetet med VIP 2011 – 2013 beakta
de ökade kostnaderna – beräknade till 240 tkr – för sammanträdesarvoden
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Justerandes signatur
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§ 346

Förslag till skattesats för 2011
Ks/2010:442 049
Sammanfattning
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att före oktober månads utgång
upprätta förslag till skattesats för det kommande budgetåret.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunens skattesats för år 2011 fastställs till 21,48 % av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med år 2010.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2010-10-19.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunens skattesats för år 2011 fastställs till 21,48 % av skatteunderlaget, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med år 2010.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.

Justerandes signatur
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§ 347

Principer för koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB för 2010
Ks/2010:440 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska enligt fastställt gemensamt ägardirektiv årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag,
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med att årsredovisningen behandlas vid respektive dotterbolags årsstämma.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2010-10-11 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB föreslås fastställa följande principer för koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelning för verksamhetsåret 2010:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt ”Förordning
(2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag”.
Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag,
varvid 73,7 % återföres till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp minst
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp
minst motsvarande 50 % av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet
kapital. Dessutom skall eventuell därefter skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återföres till bolaget i form av aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
• Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier
som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om de koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar som skall fastställas
vid årsstämmor 2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB föreslås fastställa följande principer för koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelning för verksamhetsåret 2010:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt ”Förordning
(2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag”.
Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag,
varvid 73,7 % återföres till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp minst
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp
minst motsvarande 50 % av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet
kapital. Dessutom skall eventuell därefter skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återföres till bolaget i form av aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
• Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks
Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier
som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om de koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar som skall fastställas
vid årsstämmor 2011.
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§ 348

Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010
Ks/2010:429 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-10-11 § 58 överlämnat delårsrapport för perioden januari – augusti 2010.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-10-11 från vice VD för Jönköpings Rådhus AB
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-10-11 § 58 med tillhörande delårsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.

Justerandes signatur
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§ 349

Ekonomirapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:428 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-10-11 § 59 överlämnat Ekonomirapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-10-11 från vice VD för Jönköpings Rådhus AB
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-10-11 § 59 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 350

Finansrapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:427 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-10-11 § 60 överlämnat Finansrapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-10-11 från vice VD för Jönköpings Rådhus AB
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-10-11 § 60 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 2 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 351

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2010:435 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt § 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt § 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 352

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2010:436 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt § 37 i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige enligt § 37 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige enligt § 37 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 353

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd
Ks/2010:438 009
Sammanfattning
Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska nämnd
två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat
redovisning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som inte avgjorts av nämnd inom ett
år överlämnas till kommunfullmäktige enligt § 26 a Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som inte avgjorts av nämnd inom ett
år överlämnas till kommunfullmäktige enligt § 26 a Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 354

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2010:437 009
Sammanfattning
Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska nämnd
två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats med
anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt § 26 a i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt § 26 a i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 355

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2011
Ks/2010:412 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2011.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2011 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2011 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 356

Inbjudan till årets partnerskapsmöte inom landsbygdsprogrammet
Ks/2010:446 027
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till årets partnerskapsmöte inom landsbygdsprogrammet. Tema för årets partnerskapsmöte är Sverige – det nya matlandet. Mötet äger rum den 16 november 2010 på Björkhaga hotell och konferens i Mullsjö.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Nils-Erik Davelid (FP) och
Harriet Roosquist (S).

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 357

Antagande av mål- och samverkansdokument 2011-2015 ”Psykisk
hälsa – barn och unga”
Ks/2010:424 009
Sammanfattning
Sedan augusti 2009 har Jönköpings kommun, Landstinget i Jönköpings län och
Eksjö kommun samarbetat för att finna former för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga samt för att motverka psykisk ohälsa. Detta har skett
genom projektet ”Modellområde psykisk hälsa – barn och unga”, ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet har resulterat i föreliggande förslag till mål- och samverkansdokument
för perioden 2011-2015 med förslag till handlingsplan för perioden 2011-2013.
Mål- och samverkansdokumentet med handlingsplan som avser Jönköpings
kommun och Jönköpings läns landsting behandlas av kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige.
Beslutsunderlag
”Psykisk hälsa – barn och unga”; mål- och samverkansdokument 2011-2015
med handlingsplan 2011-2013
Fritidsnämndens beslut 2010-09-16 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2010-09-20 § 100 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-09-21 § 106 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-09-21 § 177 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-10-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Mål- och samverkansdokument ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015”
med handlingsplan för 2011-2013 antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådsyttrandet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av Samverkansorganet
för barn och ungdom (SBU) vad gäller organisation och uppgifter samt besluta om förändringar som överensstämmer med föreliggande mål- och
samverkansdokument. Uppdraget ska vara genomfört senast 2011-01-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Mål- och samverkansdokument ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015”
med handlingsplan för 2011-2013 antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådsyttrandet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av Samverkansorganet
för barn och ungdom (SBU) vad gäller organisation och uppgifter samt besluta om förändringar som överensstämmer med föreliggande mål- och
samverkansdokument. Uppdraget ska vara genomfört senast 2011-01-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 358

Nytt samverkansavtal avseende naturbruksgymnasierna i länet
Ks/2010:401 612
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län är huvudman för naturbruksutbildningen i Jönköpings län i ett samverkansområde med länets 13 kommuner.
Utvecklingsrådet för naturbruksutbildning i Jönköpings län har upprättat ett
förslag till ett nytt samverkansavtal att gälla för tiden 2012-01-01 till och med
2016-12-31. Till förslaget har bilagts ett förslag till överenskommelse mellan
Landstinget och länets kommuner om återföring av skatteintäkter som avser
genomförd skatteväxlig för naturbruksprogram.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal – naturbruksutbildning i Jönköpings län,
daterat 2010-09-01
Förslag till överenskommelse om återföring av skatteintäkt avseende genomförd skatteväxling för naturbruksprogram, daterat 2010-09-01
Gymnasienämndens beslut 2010-10-18 § 110 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-10-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-10-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län
för perioden 2012-2016 godkänns.
– Återföring av skatteintäkt till Landstinget i Jönköpings län avseende felaktigt beräknad lokalkostnad i skatteväxling för naturbruksprogram, belastar
kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret 2011.
– Anslag motsvarande felaktigt beräknad lokalkostnad överförs från gymnasienämnden till kommunstyrelsen i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag med följande
tillägg:
– Hos Landstingsstyrelsens delegation för regional utveckling anhålls om att
det utarbetas en differentierad prislista inom naturbruksutbildningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län
för perioden 2012-2016 godkänns.
– Återföring av skatteintäkt till Landstinget i Jönköpings län avseende felaktigt beräknad lokalkostnad i skatteväxling för naturbruksprogram, belastar
kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret 2011.
– Anslag motsvarande felaktigt beräknad lokalkostnad överförs från gymnasienämnden till kommunstyrelsen i förslag till VIP 2011-2013.
– Hos Landstingsstyrelsens delegation för regional utveckling anhålls om att
det utarbetas en differentierad prislista inom naturbruksutbildningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 359

Slutredovisning av nybyggnad, Fagerslätts förskola i Huskvarna
Ks/2010:366 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 § 190 lämnat en slutredovisning som avser
en ny förskola i Fagerslätt, Huskvarna.
Byggnationen startades i augusti 2008 och verksamheten kom igång i augusti
2009. Projektet har finansierats inom anslagen för investeringsram för nya förskolor och finns förtecknat i Verksamhets- och investeringsplan. Den redovisade totala utgiften för investeringen uppgår till 22 538 tkr, vilket är ett överskott
gentemot budget med 162 tkr. Stadskontoret har reviderat investeringsutgiften
jämfört med vad tekniska nämnden redovisar. Orsaken är att del av projekteringskostnaden är gemensam för samtliga ramförskolor. Dessa kostnader har
därför fördelats på andra ramförskolor och påverkar hyresnivån på aktuellt objekt. Vidare redovisas en avvikelse i lokalyta om totalt 42 kvm BRA jämfört
med det upprättade lokalprogrammet. Stadskontoret redogör i yttrandet,
2010-09-28, för orsakerna till denna skillnad.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 190 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning 2010-06-23
Stadskontorets yttrande 2010-09-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-09-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Fagerslätt, med de
kompletteringar som framgår av stadskontorets yttrande, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Fagerslätt, med de
kompletteringar som framgår av stadskontorets yttrande, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 360

Slutredovisning av nybyggnad, Backamo förskola i Bankeryd
Ks/2010:367 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 § 191 lämnat en slutredovisning som avser
en ny förskola med ett nytt produktionskök i Backamo, Bankeryd.
Byggnationen startades i augusti 2008 och verksamheten kom igång i augusti
2009. Projektet har finansierats inom anslagen för investeringsram för nya förskolor och finns förtecknat i Verksamhets- och investeringsplan. Den redovisade totala utgiften för investeringen uppgår till 20 035 tkr, vilket är ett överskott
gentemot budget med 1 465 tkr. Stadskontoret har reviderat investeringsutgiften jämfört med vad tekniska nämnden redovisar. Orsaken är att del av projekteringskostnaden är gemensam för samtliga ramförskolor. Dessa kostnader har
därför fördelats på andra ramförskolor och påverkar hyresnivån på aktuellt objekt. Vidare noteras att antalet inskrivna barn avviker med 9 barn och det redovisas en avvikelse i lokalyta om totalt 43 kvm BRA jämfört med det upprättade
lokalprogrammet. Stadskontoret redogör i yttrandet, 2010-10-04, för orsakerna
till dessa skillnader.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning 2010-06-28
Stadskontorets yttrande 2010-10-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-10-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Backamo, med
stadskontorets kompletteringar, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Backamo, med
stadskontorets kompletteringar, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 361

Inbjudan till seminarium "Måltidens mervärden"
Ks/2010:439 029
Sammanfattning
Seminarium ”Måltidens mervärden” genomförs i Vara Konserthus den 1 november 2010 och arrangeras av projektet Nationellt centrum för måltiden. Projektet stöds av Vara kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
Programmet innehåller bland annat erfarenhetsutbyte mellan det privata och
offentliga köket, seminarier om måltidsmiljöns betydelse för de äldres välbefinnande, vad som skapar den goda måltiden inom skolan m.m.
Beslutsunderlag
Inbjudan till seminariet
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till seminarium ”Måltidens mervärden” den 1 november
2010 i Vara.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till seminarium ”Måltidens mervärden” den 1 november
2010 i Vara.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Birgit Sievers (MP) och
Carolina Pettersson (S).

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 362

Konferens ”Förebygg Jönköping 2010”
Ks/2010:452 029
Sammanfattning
Konferensen ”Förebygg Jönköping 2010” genomförs i Kungsporten, Huskvarna den 19 november 2010 och arrangeras av Insikten/Utsikten tillsammans med
Jönköpings Läns Nykterhetsförbund, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, IOGT-NTO och Hela
Människan. Insikten/Utsikten är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget i Jönköpings län, Polismyndigheten samt en mängd andra aktörer och
frivilligorganisationer.
Programmet innehåller föredrag om metoder och struktur för det lokala drogförebyggande arbetet samt ett antal seminarier som rör droger och det förebyggande arbetet med inriktning på Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Inbjudan till konferensen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen ”Förebygg Jönköping 2010” den
19 november 2010 i Huskvarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Erik Arnalid (KD) samt en
förtroendevald från den politiska oppositionen, vars namn meddelas senare.

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-27

§ 363

Val av ersättare i Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor
Ks 2010:466 009
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse ersättare i Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU) efter Ilan De Basso (S) som av kommunstyrelsen
2010-09-28 valts till ledamot i nämnda organ.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) beslutar kommunstyrelsen
följande:
– Arne Fougelberg (S) utses till ersättare i Samarbetsorganet för barn- och
ungdomsfrågor (SBU).

Beslutet expedieras till:
A Fougelberg
SBU
K Ernerskog
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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