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§ 303

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Carl-Johan Korsås välkommen. Carl-Johan Korsås, som föreslagits till tjänsten
som ny stadsdirektör, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport
nr 3 för 2012.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl. 12.00 med fortsatt
sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur
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§ 304

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landsting; Ekonomirapporten – Om kommunernas
och landstingens ekonomi, oktober 2012. Rapporten överlämnad till kommunalråden inom ansvarsområde 1 och ekonomichefen.
Minnesanteckningar från Dialogmöte om rekrytering, jämställdhet och integration 2012-10-02.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2012-10-05 § 27-39.
Protokoll från Regionförbundet Jönköpings läns styrelsesammanträde
2012-09-20 § 64 att godkänna delårsrapporten för förbundet.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:46 ”Budgetförutsättningar för
åren 2012-2016”
Ledningsutskottets protokoll

2012-10-08 § 84-88
2012-10-22 § 89-92

Välfärdsutskottets protokoll

2012-08-29 § 22-28
2012-10-17 § 29-36

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-10-02 § 72-79

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp
Huskvarna
Lekeryd
Månsarp-Taberg
Norrahammar-Hovslätt

2012-10-02 § 29-41
2012-08-28 § 24-31
2012-10-16 § 23-31
2012-08-20 § 21-30
2012-09-11 § 81-91
2012-10-10 § 92-104
2012-05-07 § 11-21
2012-09-17 § 22-30
2012-09-24 § 25-32

Norra Mo
Skärstad-Ölmstad

Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar den nye ledamoten Bengt Regné (M) välkommen till kommunstyrelse.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Kina för personal vid Alfred Dalinskolan
till Bangladesh för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet och Attarpsskolan
till Irland samt Belgien för personal vid Bäckadalsgymnasiet
Tf stadsdirektörens beslut om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om officiell flaggning utanför Rådhuset 2012-10-23/24 med
anledning av kommunens mottagning för besök från Estland och Lettland
att bifalla ansökan om flaggning utanför Rådhuset 2012-10-11 med anledning
av officiellt besök av Indiens ambassadör.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-08 § 84-88 och 2012-10-22 § 89-92
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-10-02 § 72-79
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 306

Motion om förberedelser inför kommunala folkomröstningar
Ks/2012:264 000
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) har i motion 2012-05-08 föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativ för genomförande av folkomröstningar,
inkluderande ett eller flera IT-baserade system, och att utredningen ska omfatta
bl.a. genomförande, kostnad och säkerhet för de olika alternativen.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 144 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till valnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-08
Valnämndens beslut 2012-10-08 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i parlamentariska kommittén vars arbete och slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning ta fram
faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-10-30 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i parlamentariska kommittén vars arbete och slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning ta fram
faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 307

Utökat anslag för åtgärder med anledning av Miljödomstolens vid
Växjö tingsrätt dom (Mål nr 3163-08) avseende ändring av gällande
tillstånd för Jönköpings flygplats
Ks/2012:365 533
Sammanfattning
Miljödomstolen i Växjö meddelade i domslut 2009-11-19 (mål nr 3163-08)
krav på att kommunen genomför bullerdämpande åtgärder på närliggande fastigheter till Jönköping Airport. Tekniska nämnden svarar för samordning av
arbetet med bullerdämpande åtgärder på berörda fastigheter. Verksamheten har
hittills finansierats med medel från den ersättning som Luftfartsverket betalade
ut i samband med kommunens övertagande av flygplatsen. 3 000 tkr av dessa
medel har tidigare reserverats för finansiering av bullerdämpande åtgärder.
Tekniska kontoret redovisar nu att medlen förbrukats och att man är i behov av
ytterligare anslag 2012 uppgående till 700 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 187 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-09-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat driftanslag uppgående till 700 tkr för verksamhetsåret 2012 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att täcka kostnader för tillkommande beräkningar och värderingar i 28 överklagade ärenden samt för genomförande
av bullerdämpande åtgärder på fastigheten Toveryd 2:20.
– Utökat driftanslag 2012 finansieras till sin helhet med medel ur kommunens
rörelsekapital.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat driftanslag uppgående till 700 tkr för verksamhetsåret 2012 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att täcka kostnader för tillkommande beräkningar och värderingar i 28 överklagade ärenden samt för genomförande
av bullerdämpande åtgärder på fastigheten Toveryd 2:20.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Utökat driftanslag 2012 finansieras till sin helhet med medel ur kommunens
rörelsekapital.
Det antecknas att Birgit Sievers (MP) inte deltar i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2013
Ks/2012:387 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för 2013. Innan budget fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle att
lämna synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen har 2012-10-17 § 296 beslutat återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med
förslag till budget 2013
Stadskontorets yttrande 2012-11-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-11-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till budget 2013 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län uppmanas genomföra en
översyn avseende såväl förbundets verksamhet som finansiering av densamma.
– Anslag till kommunstyrelsen i 2013 års budget utökas med 3 114 tkr i syfte
att kommunstyrelsen ska bära kostnaden för medlemsavgift till Mediacenter
Jönköpings län.
– Utökat anslag till kommunstyrelsen finansieras med att anslaget till barnoch utbildningsnämnden reduceras med 2 491 tkr och att anslaget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden reduceras med 623 tkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till budget 2013 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län uppmanas genomföra en
översyn avseende såväl förbundets verksamhet som finansiering av densamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Anslag till kommunstyrelsen i 2013 års budget utökas med 3 114 tkr i syfte
att kommunstyrelsen ska bära kostnaden för medlemsavgift till Mediacenter
Jönköpings län.
– Utökat anslag till kommunstyrelsen finansieras med att anslaget till barnoch utbildningsnämnden reduceras med 2 491 tkr och att anslaget till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden reduceras med 623 tkr.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Bun
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 309

Utvärdering av försök med trygghetskameror
Ks/2012:345 170
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-22 § 140 att uppdra till säkerhetsrådet att
genomföra försök med kameraövervakning vid 3-7 skolor under en testperiod
på tre år. Säkerhetsrådet uppdrogs också att utvärdera försöket och återkomma
till kommunstyrelsen under 2012 för förnyat ställningstagande. Projektet har nu
slutförts och återrapporteras härmed till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets och räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2012-06-29 med tillhörande utvärdering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets och räddningstjänstens förslag
Upprättad tjänsteskrivelse 2012-06-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Utvärdering av försök med trygghetskameror vid fem skolor under perioden
2010-2011 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-10-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Utvärdering av försök med trygghetskameror vid fem skolor under perioden
2010-2011 godkänns.
– Stadskontoret ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten utreda kostnaden för upprättandet av permanenta trygghetskameror vid de fem skolor
som ingått i genomfört projekt samt utreda kostnaden av att förse ytterligare
skolor med kameror i en takt av en till två skolor om året. I uppdraget ingår
även att utreda hur kostnaderna kan fördelas mellan kommunens verksamheter.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Utvärdering av försök med trygghetskameror vid fem skolor under perioden
2010-2011 godkänns.
– Stadskontoret ges i uppdrag att i samråd med räddningstjänsten utreda kostnaden för upprättandet av permanenta trygghetskameror vid de fem skolor
som ingått i genomfört projekt samt utreda kostnaden av att förse ytterligare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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skolor med kameror i en takt av en till två skolor om året. I uppdraget ingår
även att utreda hur kostnaderna kan fördelas mellan kommunens verksamheter.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2013.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Räddningschefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Rapportering – integration och jämställdhet
Ks/2012:457 026
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag angående vilka bolag som ska lämna rapport angående jämställdhet och integration.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan Riksinternat AB, Bostads AB
VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB), AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB ska lämna mål och
rapport för integrations- och jämställdhetsarbetet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 13 avseende redovisning av åtgärder, beslut 2011-12-01 § 353 avseende utarbetande av handlingsplaner
och redovisning samt beslut 2012-04-26 § 118 avseende framtagande av
mål och redovisning upphävs avseende Torsviks Terminal AB, Rådhus AB,
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport Fastighets AB och Högskolefastigheter i Jönköping AB.
– Lydelsen "utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet" utgår
ur det gemensamma ägardirektivet för kommunens bolag och överförs till
respektive särskilda ägardirektiv för berörda bolag.
– Kommunfullmäktige rekommenderar Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl
Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan
Riksinternat AB, Bostads AB VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB),
AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB att redovisa sina mål för integrationsarbetet i sina integrationsrapporter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 13 avseende redovisning av åtgärder, beslut 2011-12-01 § 353 avseende utarbetande av handlingsplaner
och redovisning samt beslut 2012-04-26 § 118 avseende framtagande av
mål och redovisning upphävs avseende Torsviks Terminal AB, Rådhus AB,
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport Fastighets AB och Högskolefastigheter i Jönköping AB.
– Lydelsen "utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet" utgår
ur det gemensamma ägardirektivet för kommunens bolag och överförs till
respektive särskilda ägardirektiv för berörda bolag.
– Kommunfullmäktige rekommenderar Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl
Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan
Riksinternat AB, Bostads AB VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB),
AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB att redovisa sina mål för integrationsarbetet i sina integrationsrapporter.
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§ 311

Tillsättande av ny stadsdirektör
Ks/2012:449 023
Sammanfattning
Befattningen som stadsdirektör har ledigkungjorts och rekryteringsförfarande
genomförts med kommunstyrelsens presidium, ledningsutskottet och fackliga
företrädare. Carl-Johan Korsås, Göteborg, föreslås anställas som stadsdirektör
vid stadskontoret i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2012-10-29
Samverkansprotokoll 2012-10-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets skrivelse 2012-10-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anställa Carl-Johan Korsås som stadsdirektör
i Jönköpings kommun med tillträde 2013-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Carl-Johan Korsås anställs som stadsdirektör i Jönköpings kommun med
tillträde 2013-02-01.
Beslutet expedieras till:
C-J Korsås
Personalavdelningen
Löneservice

Justerandes signatur
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§ 312

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2012
Ks/2012:442 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2012:
•
Från bostadsaktiebolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell
skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73.7 % återförs
till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
•
Från Jönköpings Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2012.
•
Från Jönköpings Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2012.
•
Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
•
Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
•
Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•
Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
•
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Tor-

Justerandes signatur
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sviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2012-10-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med undantag för den
utdelning med 14 mnkr år 2013 från Bostads AB VätterHem till kommunen
via Jönköpings Rådhus AB som på förslag av den politiska majoriteten inarbetats i nu antagen verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2012:
•
Från bostadsaktiebolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell
skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73.7 % återförs
till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
•
Från Jönköpings Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2012.
•
Från Jönköpings Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2012.
•
Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
•
Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
•
Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•
Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
•
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
Justerandes signatur
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– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2013.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 313

Delårsrapport januari-augusti 2012 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2012:426 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-10-08 § 76 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2012.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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§ 314

Ekonomirapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2012:425 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-10-08 § 77 överlämnat Ekonomirapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 77 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 315

Finansrapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2012:424 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-10-08 § 78 överlämnat Finansrapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 78 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 2/2012 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 316

Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2012
Ks/2012:417 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en tredje budgetuppföljningsrapport för 2012. Prognosen visar ett resultat på +200 mnkr inkl. affärsdrivande verksamhet. Resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 187 mnkr vilket är ca
108 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet för de affärsdrivande verksamheterna
uppgår till ca 13 mnkr och ska användas för att återställa tidigare års negativa
resultat. Investeringsvolymen bedöms hamna på 700 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är i paritet med tidigare högsta notering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-25
Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2012, daterad 2012-10-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2012 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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§ 317

Val till kommunstyrelsens utskott m.m.
Ks/2012:460 102
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-18 § 304 att bevilja Peter Jutterström
(M) entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen fr.o.m.
2012-11-01. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val till kommunstyrelsens jämställdhets- och integrationsutskott, ny ersättare i tekniska utskottet
samt ny ledamot i Rådet för arbete och sysselsättning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Mats Green för M-gruppen förrättar kommunstyrelsen val efter Peter Jutterström (M) enligt följande:
Jämställdhets- och integrationsutskottet
– Per Johansson (M), ledamot
Tekniska utskottet
– Bengt Regné (M), ersättare
Rådet för arbete och sysselsättning
– Bengt Regné (M), ledamot

Beslutet expedieras till
P Johansson
B Regné
Jiu
Tu
Rådet för arbete och sysselsättning
Löneservice

Justerandes signatur
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§ 318

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2012:402 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2012-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
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§ 319

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2012:399 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2012-06-30. Av redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
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§ 320

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2012:401 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 321

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2012:400 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 322
Motion om friidrottsanläggning i Gränna
Ks/2012:245 820
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) framför i motion 2012-04-25 att
det sedan en lång tid tillbaka har funnits planer på att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna. På initiativ från fritidsförvaltningen har
ritningar utarbetats men tyvärr har dessa planer aldrig realiserats. Att det finns
ett behov av en friidrottsanläggning kan knappast betvivlas, i området finns två
stora skolor med ett stort antal elever och en aktiv idrottsförening. En friidrottsanläggning kan dessutom vara till gagn för Grännaborna i allmänhet. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 108 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
fritidsnämnden och kommundelsrådet Gränna-Visingsö.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-25
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26 § 108
Fritidsnämndens beslut 2012-08-16 § 111
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-08-21 § 109
Kommundelsrådets Gränna – Visingsö skrivelse 2012-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-11-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker kommunalrådet Birgit Sievers
(MP) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
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§ 323

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun
Ks/2012:427 619
Sammanfattning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avslogs av Skolinspektionen, men överklagades till Förvaltningsrätten. Ärendet har nu återförvisats till
Skolinspektionen för ny handläggning. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 267 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser hantverksprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att på nytt yttra sig över ansökan.
Kommunen har fått anstånd med yttrandet till 2012-11-16.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-10-11
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-11-12 § 134 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-11-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) upprättade yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Skolinspektionen, Uan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 324

Slutredovisning tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar
Ks/2012:230 836
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet tillbyggnad av Smedjehov, Norrahammar. Projektet genomfördes under 2011 och början av 2012. Redovisad
medelsåtgång för projektet uppgår till 3 463 tkr, vilket innebär ett överskridande av budget för projektet med 463 tkr. I budget förutsattes en bruttoutgift på
3 600 tkr och en extern medfinansiering uppgående till 600 tkr. Ingen extern
medfinansiering har erhållits för projektet. Tekniska kontoret har upprättat en
hyreskalkyl avseende nybyggda lokaler.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-04-10 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-09-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 325

Motion om inköp av bruksområdet i Norrahammar för byggnation
av bostäder
Ks/2012:241 000
Sammanfattning
Krister Johansson (S) och Carina Sjögren (S) anför i motion 2012-04-23 att
kommunen bör köpa den mest attraktiva marken, det gamla bruksområdet, i
Norrahammar och påbörja en centrumutveckling där.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 107 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-09-13 § 325 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 241 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att köpa in bruksområdet i Norrahammar
för att möjliggöra byggnation av bostäder.
– Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra
arbetet i enlighet med de intentioner som anges i motionen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 326

Motion om översyn av kommunens markpolitik
Ks/2011:248 290
Sammanfattning
Elin Lagerqvist (S), Krister Johansson (S), Britt-Mari Glaad (S) och Rolf
Wennerhag (S) med instämmande av Alf Gustafsson (S) för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motions inkommen 2011-04-19, att tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att studera kommunens markpolitik
och föreslå nödvändiga förändringar.
Kommunfullmäktige har 2011-04-20 § 130 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsens som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-04-19
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 240 med tillhörande tjänsteskrivelse
Markanvisningspolicy 2012-09-28
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-10-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp
med uppdrag att studera kommunens markprissättning och möjligheter att
sälja byggklar mark.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad enligt kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45)
för Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun
Ks/2012:403 420
Sammanfattning
Tasmet AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession enligt minerallagen för en fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, ca 10 km
nordöst om Gränna. Bergsstaten har remitterat ärendet till Länsstyrelsen i Jönköpings län med uppdrag att inhämta kommunens yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-11-28.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-29.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 328

Antagande av ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan
Ks/2012:368 212
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 enligt plan- och bygglagen om utställning av den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön.
Planen har varit utställd under perioden 30 april till 2 juli 2012. Ett utställningsutlåtande har upprättats, i vilken remissvaren sammanfattats och kommenterats. Bearbetning av planförslaget har resulterat i små redaktionella justeringar i texten och eftersom genomförd utställning endast föranleder små
ändringar behöver en ny utställning inte genomföras. Ramprogrammets huvudinriktning står fast.
Kommunstyrelsen har 2012-09-26 § 276 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för komplettering av utställningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14
Utställningsutlåtande med bilaga 2012-08-06, rev. 2012-10-11
Ramprogram för södra Munksjön
Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan, antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-10-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan, antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 329

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2013-2020
Ks/2012:259 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet i Jönköpings kommun sammanställs årligen i dokumentet
Program för hållbar utveckling – miljö. Programmet revideras varje år och
2012 års revideringar har remitterats till nämnderna och kommunala bolag under tiden april – juni. Förslag till Program för hållbar utveckling – miljö har
därefter omarbetats med hänsyn till inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-26
Samrådsredogörelse 2012-09-03
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020, antagandehandling daterad 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020,
antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020,
antas.

Justerandes signatur
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§ 330

Miljömålsanslag 2013
Ks/2012:381 403
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som under 2013 har beslutats uppgå till 3 900 tkr. Stadskontoret föreslår
att miljömålsanslaget för 2013 ombudgeteras för genomförande av åtgärder
enligt tjänsteskrivelse 2012-10-19.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2013 (3 900 000 kr) ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• 30 tkr till stadskontoret för uppgradering av Hållbarometerns administratörsgränssnitt.
•

75 tkr till stadskontoret för delfinansiering av länsgemensam tidning för
information om miljöfrågor.

•

30 tkr till stadskontoret för genomförande av Earth hour 2013.

•

50 tkr till stadskontoret för årsavgift 2013 i projekt Green Charge Sydost.

•

40 tkr till miljökontoret för ”Tvätta inte bilen på gatan – kampanj”
2013.

•

235 tkr till stadsbyggnadskontoret för audioguider till Rocksjön och
Bondberget.

•

40 tkr till tekniska kontoret för utökning av betesareal.

•

90 tkr till tekniska kontoret för frihuggning av skyddsvärda träd.

•

1320 (varav 750 investering, 400 tkr drift och 170 tkr kapitalkostnad för
år 1) tkr till Upptech för installation av fyra nya experimentstationer
samt en projektanställning.

•

1420 tkr till Tekniska kontoret för sanering av förorenade sediment i
gamla hamnen på Visingsö.

•

570 tkr till Räddningstjänsten för detaljerade utredningar av ras- och
skredrisk i 6 prioriterade områden.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2013 (3 900 000 kr) ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• 30 tkr till stadskontoret för uppgradering av Hållbarometerns administratörsgränssnitt.
•

75 tkr till stadskontoret för delfinansiering av länsgemensam tidning för
information om miljöfrågor.

•

30 tkr till stadskontoret för genomförande av Earth hour 2013.

•

50 tkr till stadskontoret för årsavgift 2013 i projekt Green Charge Sydost.

•

40 tkr till miljökontoret för ”Tvätta inte bilen på gatan – kampanj”
2013.

•

235 tkr till stadsbyggnadskontoret för audioguider till Rocksjön och
Bondberget.

•

40 tkr till tekniska kontoret för utökning av betesareal.

•

90 tkr till tekniska kontoret för frihuggning av skyddsvärda träd.

•

1320 (varav 750 investering, 400 tkr drift och 170 tkr kapitalkostnad för
år 1) tkr till Upptech för installation av fyra nya experimentstationer
samt en projektanställning.

•

1420 tkr till Tekniska kontoret för sanering av förorenade sediment i
gamla hamnen på Visingsö.

•

570 tkr till Räddningstjänsten för detaljerade utredningar av ras- och
skredrisk i 6 prioriterade områden.

Beslutet expedieras till:
Mk
Rtj
Sbk
Tk
Uf
Stadsdirektören
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 331

Antagande av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna,
Jönköpings kommun – Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn
Ks/2012:391 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-09-13 § 329 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i
Gränna, Jönköpings kommun – Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn – antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-09-13 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun
– Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn –
antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun
– Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn –
antas.

Justerandes signatur
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§ 332

Yttrande över förslag till detaljplan för Hisingstorps gård, del av
Hisingstorp 1:1, Jönköpings kommun
Ks/2012:451 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-10-12 för yttrande senast
2012-11-19 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Hisingstorps gård,
del av Hisingstorp 1:1, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-10-12 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Hisingstorps gård, del av Hisingstorp 1:1, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Elin Lagerqvist för S-gruppen låter till protokollet anteckna
följande:
”Vi ställer oss bakom den föreslagna detaljplanen men förordar att man i
kommande etapper och vid vägdragning håller ett respektavstånd till gårdsmiljön.”
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Hisingstorps gård, del av Hisingstorp 1:1, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 333

Yttrande över detaljplaneförslag för del av Kaxholmen 12:10 i
Kaxholmen, Jönköpings kommun
Ks/2012:405 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-09-21 för yttrande senast
2012-11-21 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för del av
Kaxholmen 12:10 i Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-09-21 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Kaxholmen 12:10 i Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Kaxholmen 12:10 i Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 334

Ianspråktagande av medel för byggnation av förbigångsspår
– Torsviksbanan
Ks/2012:396 500
Sammanfattning
Stadskontoret begär i denna tjänsteskrivelse att investeringsanslag uppgående
till 10 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångsspår på Torsviksbanan. Investeringen syftar till att möjliggöra en ökad
godsvolym på den provisoriska kombiterminalen på Torsvik. Medelsförbrukningen i projektet bedöms uppgå till 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013. I 2012
års investeringsbudget uppgår anslaget till projektet till 5 mnkr. Stadskontoret
föreslår att oförbrukade anslagna medel uppgående till 4,7 mnkr ombudgeteras
till 2013. I VIP 2013-2015 uppgår bruttoanslaget till 5 mnkr, med en medfinansiering på 500 tkr från Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun har låtit meddela att man nu inte ämnar medfinansiera förbigångsspåret. Därmed krävs att
Jönköpings kommun tillskjuter ytterligare 500 tkr år 2013 för att projektet ska
genomföras i nuvarande utformning. Projektet är kryssmarkerat i VIP 20122014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Investeringsanslag med 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013 ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångspår på Torsviksbanan.
– Anslag 2012 uppgående till 0,3 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i 2012 års investeringsbudget. Återstående anslag 2012 uppgående till
4,7 mnkr ombudgeteras till 2013.
– Anslag 2013 uppgående till totalt 9,7 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015 uppgående till 4,5 mnkr samt ombudgeterade
medel från 2012 års anslag uppgående till 4,7 mnkr. Återstående anslagsbehov 2013 uppgående till 500 tkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Investeringsanslag med 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013 ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångspår på Torsviksbanan.
– Anslag 2012 uppgående till 0,3 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i 2012 års investeringsbudget. Återstående anslag 2012 uppgående till
4,7 mnkr ombudgeteras till 2013.
– Anslag 2013 uppgående till totalt 9,7 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015 uppgående till 4,5 mnkr samt ombudgeterade
medel från 2012 års anslag uppgående till 4,7 mnkr. Återstående anslagsbehov 2013 uppgående till 500 tkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
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§ 335

Uppdrag att ta fram program för kommunens lekplatser
Ks/2012:217 332
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden ges i uppdrag att i
samråd med stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för kommunens lekplatser samt att nämnden beviljas ett anslag om 250 tkr för
genomförandet.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2012-03-13 § 70 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tekniska nämnden beviljas ett anslag på 250 tkr för genomförande av projektet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget får rymmas inom befintliga anslag till berörda nämnder verksamhetsåret 2013.
– Uppdraget slutredovisas till kommunfullmäktige senast 2014-02-28.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget får rymmas inom befintliga anslag till berörda nämnder verksamhetsåret 2013.
– Uppdraget slutredovisas till kommunfullmäktige senast 2014-02-28.
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§ 336

Införande av ny definition på miljöbilar för eventuell koppling till
rabatt på parkeringsavgifter
Ks/2012:149 400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2011-10-27 i samband med behandling av verksamhets- och investeringsplanen 2012-2014 att ge tekniska nämnden i uppdrag
att överväga möjligheterna att införa en ny definition på miljöbilar för eventuell koppling till en rabatt på parkeringsavgifter.
Av tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 217 framgår att nämnden föreslår
att subventionerad parkering erbjuds för s k ”supermiljöbilar”, d v s personbilar
som är typgodkända i enlighet med 3 kap, Fordonsförordningen (2009:211)
och uppfyller utsläppskraven i EG nr 715/2007 (Euro 5 eller Euro 6) och enligt
uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per km vid blandad körning.
Ägare till sådan bil kan efter beviljad ansökan hos tekniska kontoret om pskiva (giltig i 36 månader efter utfärdandet) för s k supermiljöbil parkera utan
avgift inom av Jönköpings kommun avgiftsbelagda parkeringsytor, max 1
timme per tillfälle. En administrativ avgift för framtagande av p-skiva och registerhållning ska erläggas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Parkeringsrabatt för s k supermiljöbilar införs från och med den 1 januari
2013 i enlighet med tekniska nämndens förslag 2012-09-11 § 217.
– Avgift för utfärdande av p-skiva och registerhållning fastställs till 250 kr.
– Tekniska nämndens redovisning av uppdraget godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Parkeringsrabatt för s k supermiljöbilar införs från och med den 1 januari
2013 i enlighet med tekniska nämndens förslag 2012-09-11 § 217.
– Avgift för utfärdande av p-skiva och registerhållning fastställs till 250 kr.
– Tekniska nämndens redovisning av uppdraget godkänns.
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§ 337

Avgiftsbeläggning av område söder om Torpagatan
Ks/2012:398 315
Sammanfattning
Mot bakgrund av rådande trafik- och parkeringssituation inom område söder
om Torpagatan föreslår tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden att området avgiftsbeläggs.
Avgiften föreslås vara 8 kr/timme, maximalt 25 kr/dag samt månadsbiljett om
300 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 218 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-10-11 § 335 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Område söder om Torpagatan, avgränsat i enlighet med vad som framgår av
stadsbyggnadsnämndens handlingar, beläggs med parkeringsavgift från och
med 2013-01-01.
– Parkeringsavgiften fastställs till 8 kronor per timme, maximalt 25 kr per dag
samt månadsbiljett om 300 kr per månad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Område söder om Torpagatan, avgränsat i enlighet med vad som framgår av
stadsbyggnadsnämndens handlingar, beläggs med parkeringsavgift från och
med 2013-01-01.
– Parkeringsavgiften fastställs till 8 kronor per timme, maximalt 25 kr per dag
samt månadsbiljett om 300 kr per månad.
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§ 338

Byggnation av spolplatta till avfallsverksamheten
Ks/2012:410 459
Sammanfattning
Tekniska nämnden har behov av en spolplatta för att kunna rengöra facken på
avfallsbilarna. Investeringskostnaden uppgår till 2 mnkr. Nämnden föreslår att
2 mnkr ombudgeteras från investeringsmedel som ej förbrukats under 2012 för
inköp av fyrfacksfordon.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-05-08 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-10-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-10-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens begäran om omdisponering av 2 mnkr från anslagna
investeringsmedel för införande av FNI till anslag för byggnation av spolplatta godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens begäran om omdisponering av 2 mnkr från anslagna
investeringsmedel för införande av FNI till anslag för byggnation av spolplatta godkänns.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 339

Anslag för inköp av fordon till hemsjukvården
Ks/2012:421 779
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag under 2012 för förvärv av fordon till
äldrenämndens nya hälso- och sjukvårdsorganisation. Behovet av ytterligare
fordon är föranlett av att hemsjukvården förs från Landstinget till kommunen
från och med 2013. Efter det att tekniska kontoret, i samverkan med socialförvaltningen, reviderat bedömningen avseende tillkommande fordonsbehov i ny
hälso- och sjukvårdsorganisation uppgår anslagsbehovet nu till 7 850 tkr.
Kommunen har en möjlighet att lösa delar av det tillkommande fordonsbehovet
genom att överta ett antal av Landstingets leasingavtal för fordon som används
för hemsjukvård. Stadskontoret har gjort en genomgång av de förutsättningar
som gäller för övertagande av leasingavtalen och konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att hela det tillkommande behovet av fordon bör hanteras i
form av förvärv.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 237 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-10-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till kommunens nya hälso- och
sjukvårdsorganisation.
– Utökat investeringsanslag finansieras med motsvarande ökad upplåning.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden
genomföra en uppföljning av det faktiska fordonsbehovet i kommunens nya
hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen
senast i juni 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med den
ändringen att första strecksatsen ges följande lydelse:
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– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till socialförvaltning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till socialförvaltningen.
– Utökat investeringsanslag finansieras med motsvarande ökad upplåning.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden
genomföra en uppföljning av det faktiska fordonsbehovet i kommunens nya
hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen
senast i juni 2013.
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§ 340

Avsiktsförklaring ”Bra, billiga bostäder för små hushåll”
Ks/2012:463 229
Sammanfattning
Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och regionförbunden
i Småland tog 2010 initiativ till att utveckla en gemensam strategi för att flytta
fram Smålands positioner som ledande träregion i landet. Projektet Trästad
2012 är en del i arbetet med att säkra trähusbyggandet och trähusforskningen i
landet.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-11-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-11-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun ställer sig bakom den föreslagna avsiktsförklaringen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun ställer sig bakom den föreslagna avsiktsförklaringen.
Beslutet expedieras till:
Tk
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§ 341

Medborgarförslag om förbättringar på Dummemosseleden
Ks/2012:181 336
Sammanfattning
Lars-Åke Josefsson, Hasse Paulsson, Lennart Lindström, Sven-Åke Elm, Mats
Claesson och Gunilla Ljusegren har i ett medborgarförslag föreslagit att Dummemosseleden ska förbättras så att den blir mer tillgänglig.
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 67 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-03-14
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 182 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
L-Å Josefsson
Tn
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§ 342

Medborgarförslag om avverkning av sly och träd vid Ådalsvägen i
Huskvarna
Ks/2011:498 390
Sammanfattning
Ulf Isaksson och Alf Klasson har i ett medborgarförslag föreslagit att sly och
träd avverkas vid Ådalsvägen i Huskvarna. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 323 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
– Handlingarna översänds till Jönköping Energi AB för kännedom och övervägande av lämpliga åtgärder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
– Handlingarna översänds till Jönköping Energi AB för kännedom och övervägande av lämpliga åtgärder.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Jönköping Energi AB
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