JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 – 12.00, 13.00 – 13.15

Beslutande

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.
Kent Ly (M) ers P Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Rudi Mölling (FP) ers N-E Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Lynn Carlsson (S) ers K Renblad (S)
Helen Plym (S) ers A Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

Övriga närvarande

Mats Grennborg (KD) till kl 11.30
Astrid Johansson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Peter Lundvall (MP)
Jan Ericson (S) till kl 11.00
Carolina Pettersson (S)
Elisabeth Töre (V)

Utses att justera

Harriet Roosquist (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Leif Eriksson, ekonomichef
Anders Hansson, stadsjurist
Kerstin Ernerskog, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer

364-376

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green § 364

Acko Ankarberg Johansson § 365-376

Justerande

Harriet Roosquist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-11-10

Datum för anslags uppsättande

2010-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 364

Sammanträdet inleds
Sammanträdet öppnas av tjänstgörande ordförande Mats Green (M).
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar till kl 12.00 med fortsatt sammanträde kl 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 365

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens rapport 2010-10-12 avseende granskning av rekrytering
av familjehem samt uppföljning av familjehemsplaceringar.
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2010-09-23 § 17-19.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens budgetberedning
2010-10-20 och 2010-10-21.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Tekniska utskottets protokoll

2010-09-29 § 51-57

Kommundelsrådens protokoll
Huskvarna

2010-08-31 § 37-45

Norrahammar-Hovslätt

2010-05-19 § 13-23

Tenhult

2010-06-02 (minnesanteckningar)
2010-09-21 § 1-11

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 43 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 366

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Laos för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Holland för personal vid Ljungarumsskolan
till England för personal vid skol- och barnomsorgsförvaltningen
till Irland för personal vid Hovslätts rektorsenhet
till Belgien för personal vid Bäckadalsgymnasiet.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2010-09-30 § 85-87.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 367

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2011-2013
med budget för 2011
Ks/2010:453 041
Sammanfattning
Acko Ankarberg Johansson (KD), Mats Green (M), Ann-Mari Nilsson (C),
Nils-Erik Davelid (FP) och Birgit Sievers (MP) överlämnar med skrivelse daterad 2010-10-19 förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2011 – 2013
med budget för 2011. I VIP-förslaget ingår också förslag till skattesats för 2011
och förslag till förändring av taxor för parkering, avfallsverksamhet, vatten och
avlopp, trygghetslarm samt taxa för tillsyn och kontroll gällande försäljning av
vissa receptfria läkemedel, tobak och folköl. Vidare ingår mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning.
Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) överlämnar förslag till verksamhetsoch investeringsplan för 2011-2012 med budget för 2011 daterat 2010-11-02.
Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och investeringsbudget 2011-2013
med budget för 2011 inkommet 2010-11-09 överlämnas till kommunstyrelsen
för kännedom.
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts 2010-10-27 angående majoritetens förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Acko Ankarberg Johanssons (KD), Mats Greens (M), Ann-Mari Nilssons
(C), Nils-Erik Davelids (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med budget för 2011 daterat
2010-10-19 bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Elin Lagerqvists (S) och Ilan De Bassos (S) förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2011-2013 med budget för 2011 daterat 2010-11-02 bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Elisabeth Töre (V) låter till protokollet anteckna att hon delar de synpunkter
som framförs i Vänsterpartiets 2010-11-09 inkomna förslag till verksamhetsoch investeringsplan 2011-2013 med budget för 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Kent Ly (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Rudi Mölling (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Lynn Carlsson (S)
Helen Plym (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Acko Ankarberg Johanssons (KD), Mats Greens (M), Ann-Mari Nilssons
(C), Nils-Erik Davelids (FP) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med budget för 2011 daterat
2010-10-19 bifalls.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 368
Översyn av investeringsprocessen
Ks/2010:457 040
Sammanfattning
Mot bakgrund av den låga investeringstakten i förhållande till budget föreslås
stadskontoret ges i uppdrag att göra en översyn av investeringsprocessen och
föreslå förbättringar som syftar till större överensstämmelse mellan budgeterade och genomförda investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-10-28 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av investeringsprocessen
och föreslå förbättringar enligt intentionerna i kommunalrådsyttrandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens beslut
– Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av investeringsprocessen
och föreslå förbättringar enligt intentionerna i kommunalrådsyttrandet.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 369

Medborgarförslag om att kommunen i sin upphandling väljer varor
som inte har israeliskt ursprung
Ks/2010:329 050
Sammanfattning
Bernt Persson och Monica Ekström föreslår i medborgarförslag att Jönköpings
kommun ser över sina upphandlingsavtal och väljer varor som inte har israeliskt ursprung.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 161 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-06-15
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 161
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
B Persson
M Ekström
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 370

Yttrande över förslag till eventuell utökning av Samordningsförbundet Jönköping
Ks/2010:467 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Samordningsförbundet i Jönköpings förslag att förbundet utökas med Habo och Mullsjö kommuner
från och med 2011-01-01 samt med Vaggeryds kommun under 2011 enligt i
övrigt föreslagna villkor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Jönköping, daterad 2010-10-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till kommunstyrelsens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över förslag till en eventuell utökning av Samordningsförbundet
Jönköping avges till förbundet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsens följande:
– Ärendet återremiteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.

Beslutet expedieras till:
A2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 371

Motion om trafiksituationen på Norrängen i Huskvarna
Ks/2008:295 510
Sammanfattning
Carl Johan Stillström (C) pekar i motion, inkommen 2008-05-16, på de olägenheter och hinder för utvecklingen som motorvägen genom norra delen av Huskvarna medför. Den radikala lösningen på problemet är, enligt motionären, att
kulvertera motorvägen från stigningen mellan vattenverket och Brunstorps gård
till Huskvarnaån. Motionären föreslår därför att Jönköpings kommun tillsammans med Vägverket utreder denna möjlighet.
Kommunfullmäktige har 2008-05-29 § 156 beslutat att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2008-05-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2008-09-11 § 338 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2008-10-08 § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2008-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-10-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 372

Medborgarförslag om att dra E4:an mellan Haga och Brunstorp i
tunnel
Ks/2010:228 510
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Ulf Isaksson, Alf Klasson och Mats Ljungquist
att kommunfullmäktige undersöker möjligheten att satsa på att dra E4:an i en
tunnel mellan Haga och Brunstorp med hänvisning till den förväntade ökningen av tung trafik på den redan hårt trafikerade vägen.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 98 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden
och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-04-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-08-19 § 266 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2010-09-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-10-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 373

Yttrande över förslag till ny plan- och byggförordning
Ks/2010:373 220
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2010-11-24 yttra sig över förslag till ny plan- och byggförordning.
Beslutsunderlag
Miljödepartementets remisshandlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 354 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-10-12 § 240 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 354 med tjänsteskrivelse
2010-10-11 överlämnas till Miljödepartementet som kommunens yttrande
över förslag till ny plan- och byggförordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar den ändringen att i kommunens
yttrande till Miljödepartementet utgår texten på sidan 2 i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-11 angående 3 kap. ”Krav på byggnadsverk och
anordningar” med tillhörande kommentar.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
– Som kommunens yttrande till Miljödepartementet över förslag till ny planoch byggförordning överlämnas stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
2010-10-11 med undantag av den ändring som ovan anges.

Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet
Stbn
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 374

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Uvaberget Tenhult i Jönköpings kommun
Ks/2010:422 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2010-11-12
yttra sig över förslag till bildande av naturreservatet Uvaberget Tenhult i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-09-27
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 369 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Tenhult 2010-10-12
Kommunalrådyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar 2010-11-10 särskilt upprättat 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 2010-11-10
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till länsstyrelsen i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn
Kdr Tenhult

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 375

Yttrande över förslag till planprogram för bostäder på del av fastigheten Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts Ängar), Hovslätt, Jönköpings
kommun
Ks/2010:421 220
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2010-09-27 för yttrande senast
2010-11-26 överlämnat handlingar avseende förslag till planprogram för bostäder på del av fastigheten Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts Ängar), Hovslätt,
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-09-27 med tillhörande samrådshandling
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts Ängar), Hovslätt, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Yrkande
På förslag av kommunalrådet Elin Lagerqvist för S-gruppen, med instämmande
av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C), föreslår ordföranden att kommunstyrelsen i sitt yttrande uttalar att stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen
ska beakta möjligheten till en förtätad bebyggelse inom planområdet men i
övrigt inte har något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen uttalar att stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen ska beakta möjligheten till en förtätad bebyggelse inom planområdet.
– Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till planprogram
för Månstorp 2:6 m.fl. (Hovslätts Ängar), Hovslätt, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-10

§ 376

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun, kvartal 1-3
år 2010
Ks/2010:451 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-3 år 2010 samt redovisning över antalet lediga
lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-10-12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2010-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1-3
år 2010 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-11-10
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1-3
år 2010 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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