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§ 221

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport nr 2 2010 med en fördjupad redovisning av stadskontorets verksamheter.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 222

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för arbete och sysselsättning
2010-05-17.
Stadsdirektörens beslut 2010-05-25 om vidaredelegation av beslutanderätten
beträffande utfående av handlingar i ett upphandlingsärende.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-24 § 93-99.
Kommundelsrådens protokoll
Huskvarna

2010-05-11 § 10-18

Lekeryd

2010-05-11 § 9-16.

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 23 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 223

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja respektive avslå ansökningar
om utdelning ur Bernt Björks stipendiefond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England för personal vid Alfred Dalinskolan och Öxnehagaskolan,
Ölmstadskolan och Österängsskolan.
till Uganda för personal vid Slättenskolan
till England och Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland för personal vid stadskontorets upphandlingsenhet och Kultur
Jönköpings kommun.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom.
Finanschefens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån
från Kommuninvest i Sverige AB på 105 000 000 kronor med utbetalningsdag
2010-05-31.
Stadsjurist Lars-Åke Svenssons beslut att avslå begäran om utfående av handlingar i upphandlingsärende.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om uppsättande av banderoll över
Vindbron 2010-07-12/08-09 med anledning av Allsång i Gränna Hamn och
2010-12-10/2011-01-31 med anledning av VM i handboll.
T f utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Fritid Jönköping och Kultur Jönköpings kommun 59 900 för
sommarverksamhet 2010 på Öxnehaga och Råslätt.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-24 § 93-99.
Personalutskottets protokoll 2010-04-22 § 40-46 och 2010-05-05 § 47-51.
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Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 224

Jönköpings flygplats – nyttjanderättsavtal, verksamhetsavtal
Ks/2010:259 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26 § 305 om bildandet av Jönköping
Airport Fastighets AB. I samband med beslutet uppdrogs åt kommunstyrelsen
att teckna avtal med Jönköping Airport Fastighets AB om upplåtelse av mark,
byggnader och anläggningar som nyttjas av Jönköping Airport AB. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Jönköpings kommun och Jönköping Airport
Fastighets AB omfattande perioden 2010-01-01—2010-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 305
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 306
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med bilaga
Befintligt nyttjanderättsavtal
Befintliga verksamhetsavtal
Tekniska nämnden 2010-06-08 § 170 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31.
– Befintliga verksamhetsavtal med de två bolagen, Jönköping Airport Fastighets AB och Jönköping Airport AB, enligt kommunfullmäktiges beslut
2009-11-26 § 305 och § 306 förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsen har 2010-06-08 § 194 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-22 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden meddelar den korrigeringen i den andra strecksatsen i beslutsförslaget att ”förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31” ges lydelsen ”ändras att gälla
t.o.m. 2010-12-31”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31.
– Befintliga verksamhetsavtal med de två bolagen, Jönköping Airport Fastighets AB och Jönköping Airport AB, enligt kommunfullmäktiges beslut
2009-11-26 § 305 och § 306 ändras att gälla t.o.m. 2010-12-31.
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§ 225

Jönköpings flygplats – investeringar i fast egendom 2010
Ks/2010:260 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 § 172 att teckna avtal med Luftfartsverket om överlåtelse av Jönköping Airport till Jönköpings kommun.
Övertagandet genomfördes 1 januari 2010. Kommunfullmäktige beslutade
2009-11-26 § 305 om bildandet av Jönköping Airport Fastighets AB. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Jönköpings kommun och Jönköping Airport
Fastighets AB omfattande perioden 2010-01-01—2010-06-30. Stadskontoret
har föreslagit att nyttjanderättsavtalet förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31. Styrelsen för Jönköping Airport AB har beslutat att anhålla om att Jönköpings
Rådhus AB föreslår kommunfullmäktige genomföra investeringar på Jönköping Airport om totalt 31 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelser 2010-05-25 och 2010-06-09
Jönköping Airport AB, styrelseprotokoll 2010-05-12
Jönköpings Rådhus AB, styrelseprotokoll 2010-06-07 § 39 samt skrivelse
från VD
Tekniska nämnden 2010-06-08 § 169 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett anslag på 31 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för att
genomföra investering på Jönköping Airport avseende omtoppning av start/landningsbana, installation av ILS-system samt, efter slutligt beslut från
Jönköpings Airport AB, en hårdgörning och asfaltering av 8 000 kvm gräsytor.
– Ett anslag på 2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2010 för löpande mindre investeringar på flygplatsen som beställs av Jönköping Airport Fastighets AB.
– Anslagen finansieras med ökad upplåning i avvaktan på beslut om investeringsbidrag.
– Årlig kapitalkostnad för genomförda investeringar finansieras genom att
avgift debiteras Jönköping Airport Fastighets AB.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsen har 2010-06-08 § 195 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-22 samt
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att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett anslag på 31 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för att
genomföra investering på Jönköping Airport avseende omtoppning av start/landningsbana, installation av ILS-system samt, efter slutligt beslut från
Jönköpings Airport AB, en hårdgörning och asfaltering av 8 000 kvm gräsytor.
– Ett anslag på 2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2010 för löpande mindre investeringar på flygplatsen som beställs av Jönköping Airport Fastighets AB.
– Anslagen finansieras med ökad upplåning i avvaktan på beslut om investeringsbidrag.
– Årlig kapitalkostnad för genomförda investeringar finansieras genom att
avgift debiteras Jönköping Airport Fastighets AB.
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§ 226

Ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB
Ks/2010:296 107
Sammanfattning
Enligt aktieägaravtalet för Jönköpings Länstrafik AB ska ägardirektiv för kommande verksamhetsår antas på årsstämman. Ägarberedningen för Jönköpings
Länstrafik AB har utarbetat förslag till ägardirektiv inför bolagets årsstämma
2010-06-24.
Beslutsunderlag
Protokoll från ägarberedning 2010-06-01
Ägarberedningens skrivelse 2010-05-25 med förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB
Stadskontorets yttrande 2010-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-06-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB, daterat 2010-05-25,
godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsen har 2010-06-08 § 219 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-22 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-06-10 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB, daterat 2010-05-25,
godkänns med den ändringen att under avsnittet Ekonomi utgår, i enlighet
med vad som anförs i kommunalrådsyttrandet, meningen ”Priset för att resa
med kollektivtrafiken ska förändras så att detta i princip följer utvecklingen
för bolagets trafikkostnader”.
– Jönköpings Länstrafik ges i uppdrag att senast i januari 2011 till ägarna redovisa det uppdrag som tidigare givits att utreda enhetstaxa inom kollektivtrafiken. I samband med detta ska även långsiktig inriktning för taxesättningen bedömas.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB, daterat 2010-05-25,
godkänns med följande ändringar/kompletteringar i avsnittet ”Ekonomi”:
• Priset för att resa kollektivt ska hållas på en låg nivå för att stimulera
kollektivt resande.
• Aktieägartillskottet ska år 2011 uppgå till 347 miljoner kronor.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (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 Peter Perssons (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)
Peter Persson (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 beslutat att bifalla
kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB, daterat 2010-05-25,
godkänns med den ändringen att under avsnittet Ekonomi utgår, i enlighet
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med vad som anförs i kommunalrådsyttrandet, meningen ”Priset för att resa
med kollektivtrafiken ska förändras så att detta i princip följer utvecklingen
för bolagets trafikkostnader”.
– Jönköpings Länstrafik ges i uppdrag att senast i januari 2011 till ägarna redovisa det uppdrag som tidigare givits att utreda enhetstaxa inom kollektivtrafiken. I samband med detta ska även långsiktig inriktning för taxesättningen bedömas.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
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§ 227

Årsstämma med Jönköpings Länstrafik AB
Ks/2010:293 107
Sammanfattning
Länstrafikens styrelse kallar till ordinarie årsstämma torsdagen den 24 juni
2010. Stämman äger rum i Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping.
Beslutsunderlag
Kallelse från Jönköpings Länstrafik AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) utses att
representera Jönköpings kommuns aktier vid årsstämma 2010 med Jönköpings Länstrafik AB 2010-06-24.
– De i kommunfullmäktige representerade partierna som önskar delta med en
observatör vid årsstämman har att anmäla detta till kanslienheten på stadskontoret varvid det bör observeras att arvode ej utgår för observatör.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) utses att
representera Jönköpings kommuns aktier vid årsstämma 2010 med Jönköpings Länstrafik AB 2010-06-24.
– De i kommunfullmäktige representerade partierna som önskar delta med en
observatör vid årsstämman har att anmäla detta till kanslienheten på stadskontoret varvid det bör observeras att arvode ej utgår för observatör.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Länstrafik AB
A Ankarberg Johansson
Partierna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2010
Ks/2010:297 040
Sammanfattning
Stadskontret har med tjänsteskrivelse 2010-06-16 överlämnat budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-16
Budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2010, daterad 2010-06-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2010 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-06-16 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2010 godkänns.
– Nämnderna uppmanas att tillse att beslutade investeringar genomförs under
året.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-21 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2010 godkänns.
– Nämnderna uppmanas att tillse att beslutade investeringar genomförs under
året.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna

Justerandes signatur
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§ 229

Förslag till VIP 2011-2013 för stadskontoret och kommunstyrelsens
övriga anslag
Ks/2010:294 049
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat underlag till verksamhets- och investeringsplan
(VIP) 2011-2013 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag. Även
anslag till kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium och valberedning ingår i underlaget. Eventuella verksamhetsförändringar som beslutas av
kommunfullmäktiges presidium i juni kommer att beaktas under det fortsatta
budgetarbetet under hösten.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till VIP 2011-2013 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga
anslag godkänns som underlag för fortsatt beredning av kommunens totala
verksamhets- och investeringsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-06-09 vari
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med
följande ändringar, tillägg och uppdrag:
− Föreslagen anslagsreducering avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder
avvisas.
− 1,5 mnkr anvisas för genomförande av en ny omgång s.k. 100-jobb.
− Anslaget för integrationsåtgärder förstärks med 1 mnkr.
− En tjänst inrättas vid upphandlingsenheten med uppdrag att hantera frågor
om miljökrav vid upphandling. Tjänsten finansieras inom ramen för det utökade anslaget för miljömålsarbetet
− Bidraget till Science Park reduceras med 0,3 mnkr.
− Tjänsten som utredningschef återbesätts.
− Befattningen som biträdande stadsdirektör avvecklas.
− Personalavdelningens arbetsgivarenhet och utvecklingsenhet slås samman
varvid tjänsten som utvecklingschef avvecklas.
− Nuvarande finansavdelning återgår till en enhet inom ekonomiavdelningen.
− Tjänsten som äldreomsorgsinspektör tillsätts inte.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Turistbyråns öppettider ska inte begränsas.
− Bidraget till Jönköpings Länstrafik AB utökas med 450 tkr.
− Stadskontoret ges i uppdrag att inför det fortsatta VIP-arbetet redovisa
stadskontorets samlade kostnader för konsulter under 2009 och beräknade
kostnader för 2010.
− Stadskontoret ges i uppdrag att inför det fortsatta VIP-arbetet redovisa
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för avdelningarna till
följd av tidigare beslutade besparingar och organisatoriska förändringar.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (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 Peter Perssons (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)
Peter Persson (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 beslutat att bifalla
kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till VIP 2011-2013 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga
anslag godkänns som underlag för fortsatt beredning av kommunens totala
verksamhets- och investeringsplan.
Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomiavdelningen
VIP-akten

Justerandes signatur
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§ 230

Ekonomirapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:298 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-06-07 § 40 överlämnat Ekonomirapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-06-07 § 40 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 231

Finansrapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:299 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-06-07 § 41 överlämnat Finansrapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-06-07 § 41 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 1 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 232

Översyn av regelverket för sammanträdesarvoden
Ks/2010:290 024
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-05-29 § 178 att utse en särskild parlamentarisk kommitté. Kommittén föreslår i sin slutrapport, daterad 2010-04-06,
bland annat att en särskild utredning tillsätts för att göra en översyn av regelverket för sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utredningen ska belysa grunder och nivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden och genomföras under 2010.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-05-29 § 178
Parlamentariska kommitténs slutrapport 2010-04-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-06-08 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Parlamentariska kommittén ges i uppdrag att återuppta arbetet genom att
göra en översyn av regelverket för sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utredningen ska belysa grunder och nivåer
för sammanträdes- och förrättningsarvoden. Utredningens förslag ska redovisas för kommunfullmäktige senast i november månad 2010.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Parlamentariska kommittén ges i uppdrag att återuppta arbetet genom att
göra en översyn av regelverket för sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utredningen ska belysa grunder och nivåer
för sammanträdes- och förrättningsarvoden. Utredningens förslag ska redovisas för kommunfullmäktige senast i november månad 2010.
Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
Personalchefen

Justerandes signatur
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§ 233

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Jönköpings kommun, Jönköpings praktiskt-tekniska skola
Ks/2010:193 619
Sammanfattning
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Jönköpings kommun, Jönköpings praktiskt-tekniska skola. Ansökan avser grundskolans årskurser 6-9 med
start läsåret 2011/2012. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 100
elevplatser från och med start.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-13 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 63 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Antal elever i friskola, vårterminen 2010
Elevprognos grundskolan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Baggium Utbildning AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Baggium Utbildning AB
om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Jönköpings kommun, Jönköpings praktisk-tekniska skola, avges i enlighet med av
kommunalrådet Peter Perssons (S) upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut såväl i sakfrågan som i frågan om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Därefter upptas till avgörande
kommunalråden Mats Greens (M) respektive Peter Perssons (S) förslag i sakfrågan.
Omröstning om beslutsinstans
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat att
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)
Peter Persson (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 beslutat att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Omröstning i sakfrågan
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalråden Mats Greens (M)
respektive Peter Perssons (S) förslag i sakfrågan och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.

Justerandes signatur
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)
Peter Persson (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 beslutat att bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Baggium Utbildning AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag avseende såväl att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige som i sakfrågan.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Sbn

Justerandes signatur
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§ 234

Yttrande över ansökan från Information och kompetens i Sverige
AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun; Klara Privata Skola
Jönköping
Ks/2010:190 619
Sammanfattning
Information och kompetens i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun, Klara Privata Skola Jönköping. Ansökan avser
förskoleklass och grundskolans årskurser 1-9 med start läsåret 2011/2012. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 400 elevplatser då den är fullt
utbyggd år läsåret 2014/2015.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-12 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 64 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Antal elever i friskola, vårterminen 2010
Elevprognos grundskolan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Information och kompetens i Sverige AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun,
Klara Privata Skola Jönköping, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens
(M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Information och kompetens i Sverige AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående
förskoleklass och grundskola, Klara Privata Skola Jönköping, i Jönköpings
kommun avges i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Information och kompetens i Sverige AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun,
Klara Privata Skola Jönköping, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens
(M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Sbn

Justerandes signatur
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§ 235

Yttrande över ansökan från IT-Media och Turismgymnasiet i Lund
AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun, JBO
Grundskola
Ks/2010:202 619
Sammanfattning
IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och
grundskola i Jönköpings kommun. Ansökan avser förskoleklass och grundskolans årskurser 1-9 med start läsåret 2011/2012. Enligt ansökan kommer skolan
att kunna erbjuda 450 elevplatser då den är fullt utbyggd år läsåret 2014/2015.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-06-01 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 65 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Antal elever i friskola, vårterminen 2010
Elevprognos grundskolan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun,
JBO Grundskola, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående
förskoleklass och fristående grundskola, JBO Grundskola, i Jönköpings
kommun avges i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
IT-Media och Turismgymnasiet i Lund AB om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun,
JBO Grundskola, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Sbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 236

Yttrande över ansökan från JENSEN Education college AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och
fristående grundskola i Jönköpings kommun, Jensen grundskola
Ks/2010:217 619
Sammanfattning
JENSEN Education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i
Jönköpings kommun, Jensen grundskola. Ansökan avser förskoleklass och
grundskolans årskurser 1-5 med start läsåret 2011/2012. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 348 elevplatser då den är fullt utbyggd år läsåret
2014/2015.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-06-01 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 66 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Antal elever i friskola, vårterminen 2010
Elevprognos grundskolan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
JENSEN Education college AB om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun, Jensen
grundskola, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från JENSEN Education college AB om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass
och fristående grundskola, Jensen Grundskola, i Jönköpings kommun avges
i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med
kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
JENSEN Education college AB om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings kommun, Jensen
grundskola, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Sbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 237

Yttrande över ansökan från Jönköpings Montessoriskola ekonomisk
förening om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående
förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun
Ks/2010:196 619
Sammanfattning
Jönköpings Montessoriskola ekonomisk förening har hos Skolinspektionen
ansökt om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass
och grundskola i Jönköpings kommun. Ansökan avser förskoleklass och grundskolans årskurser 1-5 med start läsåret 2011/2012. Fullt utbyggd, läsåret
2014/2015, kommer skolan att kunna erbjuda 72 elevplatser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-14 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 62 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Antal elever i friskola, vårterminen 2010
Elevprognos grundskolan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Jönköpings Montessoriskola ekonomisk förening om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings
kommun i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Jönköpings Montessoriskola ekonomisk förening om godkännande av och
rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Jönköpings kommun överlämnas skol- och barnomsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2010-04-21 (reviderad 2010-04-30) med tillhörande bilaga.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Jönköpings Montessoriskola ekonomisk förening om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings
kommun i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Sbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 238

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun
Ks/2010:195 619
Sammanfattning
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en utökning av den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Ansökan avser totalt 180 elevplatser inom det estetiska programmet med inriktningarna estetik och media samt samhällsprogrammet med
inriktningarna medier, information, kommunikation och samhällsvetenskap
med start läsåret 2011/2012. Tillsammans med tidigare beviljad ansökan kommer skolan att erbjuda totalt 420 elevplaster då den är fullt utbyggd läsåret
2013/2014.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-14 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Ljud & Bildskolan, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS
AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i
Jönköpings kommun, Ljud & Bildskolan, avges i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ljud & Bildskolan LBS AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Ljud & Bildskolan, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 239

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet, i Jönköpings kommun
Ks/2010:188 612
Sammanfattning
Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt
till bidrag för en utökning av den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet, i Jönköpings kommun. Ansökan avser totalt 204 elevplatser inom samhällsprogrammet, estetiska programmet, handels- och administrationsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet med start läsåret 2011/2012. Tillsammans med tidigare beviljade ansökningar kommer skolan att erbjuda totalt 2035 elevplatser då den är fullt utbyggd läsåret 2013/2014.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-05-11 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Ultra Education AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, John Bauergymnasiet, avges i enlighet med kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons
(S) yttrande.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 240

Yttrande över ansökan från Hermods AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun,
Design & Construction College
Ks/2010:201 619
Sammanfattning
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, Design & Construction College. Ansökan avser teknikprogrammet, estetiska programmet,
byggprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, el- och energiprogrammet, VVS-och fastighetsprogrammet samt hantverksprogrammet med
start läsåret 2011/2012. Fullt utbyggd läsåret 2013/2014 kommer skolan att
kunna erbjuda 504 elevplatser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-16 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, Design & Construction College, i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Hermods AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun, Design & Construction College, avges i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter
Perssons (S) yttrande.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, Design & Construction College, i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 241

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB
om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Plusgymnaiset Jönköping
Ks/2010:199 619
Sammanfattning
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i
Jönköpings kommun, Plusgymnasiet Jönköping. Ansökan avser totalt 144
elevplatser inom hotell- och turismprogrammet och det estetiska programmet
med start läsåret 2011/2012. Tillsammans med tidigare beviljad ansökan kommer skolan att erbjuda totalt 504 elevplaster då den är fullt utbyggd läsåret
2013/2014.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-16 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till
bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Plusgymnasiet Jönköping, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Pluskompetens Utbildning
i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående
gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Plusgymnasiet Jönköping, avges i
enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med
kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till
bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Plusgymnasiet Jönköping, i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn
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§ 242

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, LAER-gymnasiet
Ks/2010:198 619
Sammanfattning
Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun,
LAER-gymnasiet. Ansökan avser bygg- och anläggningsprogrammet, el- och
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet med start läsåret 2011/2012. Fullt utbyggd läsåret 2013/2014
kommer skolan att kunna erbjuda 150 elevplatser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-15 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, LAER-gymnasiet, i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Lärande i Östergötland AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, LAER-gymnasiet, avges i enlighet med kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons
(S) yttrande.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, LAER-gymnasiet, i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn

Justerandes signatur
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§ 243

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Realgymnasiet i Jönköping
Ks/2010:215 619
Sammanfattning
Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en utökning av den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet, i Jönköpings kommun. Ansökan avser totalt 198 elevplatser inom
naturbruksprogrammet och hotell- och turismprogrammet med start läsåret
2011/2012. Tillsammans med tidigare beviljad ansökan kommer skolan att
erbjuda totalt 333 elevplaster då den är fullt utbyggd läsåret 2013/2014.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-20 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet, i Jönköpings kommun i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Lärande i Östergötland AB
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Realgymnasiet i Jönköping, avges i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet
Peter Perssons (S) yttrande.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan, Realgymnasiet, i Jönköpings kommun i enlighet
med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-22

§ 244

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun, Yrkesgymnasiet
Ks/2010:214 619
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, Yrkesgymnasiet. Ansökan avser bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet,
handels- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och
turismprogrammet, industritekniska programmet, naturbruksprogrammet samt
vård- och omsorgsprogrammet med start läsåret 2011/2012. Fullt utbyggd läsåret 2013/2014 kommer skolan att kunna erbjuda 372 elevplatser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-20 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun, Yrkesgymnasiet, i enlighet med
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från ThorenGruppen AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun, Yrkesgymnasiet, avges i enlighet med kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun, Yrkesgymnasiet, i enlighet med
kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn
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§ 245

Yttrande över ansökan från Wetterbygdens Gymnasium AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i
Jönköpings kommun, Vettergymnasiet
Ks/2010:237 619
Ks 2010:221 619
Sammanfattning
Wetterbygdens gymnasium AB har hos Skolinspektionen har i två ansökningar
ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en utökning av den fristående
gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Vettergymnasiet. Ansökan avser totalt
216 elevplatser inom ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet,
handels- och administrationsprogrammet, el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet med start läsåret 2011/2012. Tillsammans med tidigare beviljad ansökan kommer skolan att erbjuda totalt 312 elevplaster då den är fullt
utbyggd läsåret 2013/2014.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-22 och 2010-04-28 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Elevprognos gymnasieskolan 2009-2018
Prognos över elevutvecklingen för 16-åringar i Jönköpings kommun
Intagningsstatistik per studieväg 2010
Förslag till inriktningar för de kommunala gymnasieskolorna i GY 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökningarna från Wetterbygdens gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Vettergymnasiet,
i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-09 med förlag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Skolinspektionen över ansökningarna från Wetterbygdens
Gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till den fristående
gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Vettergymnasiet, avges i enlighet
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med kommunalrådet Mats Greens (M) förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökningarna från Wetterbygdens gymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
till den fristående gymnasieskolan i Jönköpings kommun, Vettergymnasiet,
i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn
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§ 246

Yttrande över ansökan från Magelungen Utveckling AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2010:200 619
Sammanfattning
Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun med start läsåret 2011/2012. Fullt utbyggd läsåret 2013/2014 kommer
skolan att ha 30 elevplatser inom Handels- och administrationsprogrammet
med inriktningen handel och service. Skolan omfattar också behandlingshem
och skoldaghem samt vänder sig till elever med särskilt stöd på grund av exempelvis ADHD och Asperger.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2010-06-22.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2010-04-16 med tillhörande handlingar
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-06-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Magelungen Utveckling AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Magelungen Utveckling AB om statlig tillsyn och rätt till en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Peter Persson låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 233 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Magelungen Utveckling AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Gn
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§ 247

Förslag på vattenområden för körning med vattenskoter
Ks/2010:187 810
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över förslag
till vattenområden för körning med vattenskoter.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-04-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 173 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2010-06-09 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommundelsråd Tenhult 2010-06-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 173 och miljönämndens beslut 2010-06-09 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelser samt skrivelse
2010-06-11 från kommundelsråd Tenhult överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 173 och miljönämndens beslut 2010-06-09 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelser samt skrivelse
2010-06-11 från kommundelsråd Tenhult överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn
Kdr Tenhult
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§ 248

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av kommunens
lokalstyrning
Ks/2010:134 209
Sammanfattning
Kommunrevisionen har låtit granska kommunens lokalstyrning. Granskningens
syfte är att belysa och bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i lokalförsörjningsprocessen med avseende på hur den styrs och hur roller och ansvar
har definierats. Granskningen har avgränsats till kommunens övergripande arbete och på förvaltningsnivå till tekniska kontoret, skol- och barnomsorgsförvaltningen samt socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport Granskning av kommunens lokalstyrning, daterad
2010-02-16
Tekniska nämndens beslut 2010-04-13 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämnden beslut 2010-05-18 § 61 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-06-15 § 130 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-06-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-06-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande överlämnas tillsammans med handlingar från berörda nämnder till kommunrevisionen som svar på rapporten avseende
granskning av kommunens lokalstyrning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande överlämnas tillsammans med handlingar från berörda nämnder till kommunrevisionen som svar på rapporten avseende
granskning av kommunens lokalstyrning.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen, Gn, Sbn, Sn, Tn
Justerandes signatur
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§ 249

Jönköping Airport – åtgärder med anledning av Miljödomstolens
dom (Mål nr M 3163-08) avseende ändring av gällande tillstånd för
Jönköpings flygplats
Ks/2010:261 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 § 172 att teckna avtal med Luftfartsverket om överlåtelse av Jönköping Airport till Jönköpings kommun.
Övertagandet genomfördes 1 januari 2010.
Miljödomstolen meddelade sin dom 2010-11-16 i vilken bullerisolering av
fastigheter samt en kartläggning av häckande fåglar föreläggs.
Beslutsunderlag
Miljödomstolens dom 2009-11-16 (Mål nr M 3163-08)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25
Tekniska nämndes protokoll 2010-06-08 § 168 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att samordna arbetet med åtgärder med
anledning av Miljödomstolens dom vilket ska ske i nära samverkan med
Jönköping Airport AB och stadsbyggnadsnämnden.
– Finansiering sker genom att 3 mnkr disponeras av tekniska nämnden från
ersättningen som Luftfartsverket betalade till Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsen har 2010-06-08 § 205 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-06-22 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att samordna arbetet med åtgärder med
anledning av Miljödomstolens dom vilket ska ske i nära samverkan med
Jönköping Airport AB och stadsbyggnadsnämnden.
– Finansiering sker genom att 3 mnkr disponeras av tekniska nämnden från
ersättningen som Luftfartsverket betalade till Jönköpings kommun.
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§ 250

Utredning rörande ishallar på Rosenlundsområdet
Ks/2009:517 290
Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-01-27, § 30 har stadskontoret, i
samverkan med berörda nämnder och föreningar, utarbetat ett beslutsunderlag
avseende uppförande av ishallar på Rosenlundsområdet. Beslutsunderlaget
omfattar nuvarande ansvarsförhållanden m.m. rörande befintliga isytor, lokalprogram för två ishallar, utredning om lämplig geografisk placering av hallarna
samt utformning av området i övrigt, flyttning av curlinghallen, rollfördelning
mellan HV71 och Jönköpings kommun, kalkylerad investeringsutgift och kostnad, förändringar i ansvarsförhållandena rörande isytorna samt prolongering av
föreningsbidrag enligt tidigare överlåtelseavtal.
Enligt stadskontorets redovisning beräknas den totala investeringsutgiften uppgå till ca 60 mnkr, varav 55 mnkr för byggnationen av de två ishallarna och
5 mnkr för trafik och parkering. HV71 genomför byggnationen av ishallarna
och finansiering sker genom att föreningen tar ett lån på 55 mnkr för vilket
kommunen är borgensman. Samtliga investeringar rörande trafik och parkering
genomförs och finansieras av kommunen. Kommunens totala nettokostnad
uppgår till ca 11,7 mnkr per år i 2010 års prisnivå.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-22 § 258
Kommunstyrelsens beslut 2010-01-27 § 30
Lokalprogram för byggnation av ishallar 2010-04-20
Lokalprogram för curlinghall 2010-04-28
Skrivelse från HV71 2009-12-30
Stadskontorets skrivelse 2010-06-14
Stadskontorets reviderade förslag till beslut 2010-06-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-14 med reviderade förslag till beslut
2010-06-17. Förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret redovisade inriktningen för byggande av två nya ishallar i anslutning till Kinnarps Arena godkänns.
– Ekonomiska effekter av förslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
– Kommunens årliga bidrag med 1,8 mnkr till HV71 enligt tidigare avtal om
överlåtelse av Rosenlundshallen förlängs att gälla i första hand under ytterligare 6 månader t.o.m. 2010-12-31, medan frågan om fortsättning av bidraget därefter och fram tills planerade ishallar uppförts behandlas i höstens
budgetarbete.
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– Kostnaden under 2010 för förlängning av bidraget, 0,9 mnkr, finansieras
genom disposition ur kommunstyrelsens resultatfond.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i samverkan med berörda nämnder och
externa parter utarbeta förslag till avtal som underlag för beslut i samband
med höstens budgetarbete.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag 2010-06-14
med reviderade förslag till beslut 2010-06-17.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Frågan om nya ishallar ska behandlas av berörd facknämnd och därefter
hänskjutas till det kommande budgetarbetet.
– Stadskontoret ges i uppdrag att inför budgetarbetet i samråd med fritidsförvaltningen utarbeta en jämförande studie av ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och konsekvenser av en ny ishall i Huskvarna med
bibehållen isyta på Vapenvallen respektive en ny isyta på Råslätt.
– Stadskontoret ges i uppdrag att inför budgetarbetet i samråd med fritidsförvaltningen och berörd förening utarbeta en jämförande studie av ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och konsekvenser av att lokalisera ny curlinghall till Råslätt.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-22
Yrkande
Arne Fougelberg (S) med instämmande av Ilan DeBasso (S) yrkar att ärendet
ska föras till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Därefter upptas till avgörande
kommunalråden Mats Greens (M) respektive Peter Perssons (S) förslag i sakfrågan.
Omröstning om beslutsinstans
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat att
ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)
Peter Persson (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 beslutat att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Omröstning i sakfrågan
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalråden Mats Greens (M)
respektive Peter Perssons (S) förslag i sakfrågan och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Ilan DeBasso (S)
Lynn Carlsson (S)
Arne Fougelberg (S)
Jan Ericson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
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Peter Persson (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x

x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret redovisade inriktningen för byggande av två nya ishallar i anslutning till Kinnarps Arena godkänns.
– Ekonomiska effekter av förslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
– Kommunens årliga bidrag med 1,8 mnkr till HV71 enligt tidigare avtal om
överlåtelse av Rosenlundshallen förlängs att gälla i första hand under ytterligare 6 månader t.o.m. 2010-12-31, medan frågan om fortsättning av bidraget därefter och fram tills planerade ishallar uppförts behandlas i höstens
budgetarbete.
– Kostnaden under 2010 för förlängning av bidraget, 0,9 mnkr, finansieras
genom disposition ur kommunstyrelsens resultatfond.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i samverkan med berörda nämnder och
externa parter utarbeta förslag till avtal som underlag för beslut i samband
med höstens budgetarbete.
Reservation
S-gruppen reserverar sig dels mot beslutet att avslå Arne Fougelbergs (S) m fl
yrkande att föra ärendet till kommunfullmäktige för beslut, dels mot beslutet i
sakfrågan till förmån för kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
HV71
Jönköping Curling Club
Fn
Tn
Stbn
Stadsdirektören
Ekonomichefen
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§ 251

Avslutning
Ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt tjänstemän för gott arbete under första halvåret 2010
och tillönskar samtliga en trevlig sommar.
Andre vice ordförande Peter Persson (S) tillönskar ordföranden detsamma.
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