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§ 347
Meddelanden
Anmäls
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggning om förslag
till verksamhets- och investeringsplan 2014-2016.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:54 ”Rekommendation om
kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark”.
Ledningsutskottets protokoll

2013-10-21 § 57-61

Välfärdsutskottets protokoll

2013-08-28 § 35-40

Tekniska utskottets protokoll

2013-09-25 § 72-25

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2013-09-03 § 63-71
2013-10-01 § 72-81

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2013-09-25 § 24-38

Huskvarna

2013-09-10 § 28-36

Norra Mo

2013-05-13 § 13-21
2013-09-16 § 22-31

Anmäls vid sammanträdet
Efter sammanträdets inledning ajourneras densamma för partiöverläggningar
med fortsatt sammanträde klockan 11.30.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 348

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut:
om att bevilja ansökning om utdelning ur stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Estland, Frankrike, Storbritannien och Irak för personal vid utbildningsförvaltningen
till Estland för personal vid näringslivskontoret
till Tyskland för personal vid tekniska kontoret
Stadsdirektörens beslut:
om vidaredelegation av beslutanderätt
om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut om att bevilja Öxnehaga bibliotek bidrag till författarbesök under barnboksveckan från anslaget för integration och delaktighet
2013.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-21 § 57-61.
Personalutskottets protokoll 2013-10-09 § 70-82.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2013-09-03 § 63-71 och
2013-10-01 § 72-81.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 349

Motion om slopande av kött från djur som blivit slaktade genom
skäktning
Ks/2013:174 489
Sammanfattning
I motion daterad 2013-03-18 anför Kristina Winberg (SD) och Per Svenhall
(SD) att s.k. skäktning är en slaktmetod där djuret avlivas genom att halspulsådern skärs av med följden att djuret förblöder. I motionen föreslås att Jönköpings kommuns bespisningar förbjuds att använda kött från djur som slaktats
genom skäktning.
Kommunfullmäktige har 2013-03-27 § 71 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2013-03-18
Stadskontorets yttrande 2013-09-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-09-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-10-30 vari stadskontorets förslag sammanfattningsvis tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen anses vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 350

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2013
Ks/2013:457 107
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 2013-10-21 § 74 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 bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2013.

•

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 samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom skall
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
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, Grennaskolan Riksinternat AB, Fastighets AB Öringen samt Torsviks TerUtdragsbestyrkande
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minal 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 skall
beslutas vid årsstämmor 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med undantag för den
utdelning med 14 mnkr år 2014 från Bostads AB VätterHem till kommunen
via Jönköpings Rådhus AB som på förslag av den politiska majoriteten inarbetats i nu antagen verksamhets- och investeringsplan 2014-2016.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och
kommer behandlas under december 2013.

Justerandes signatur
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§ 351

Justering av särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB
Ks/2013:404 107
Sammanfattning
Med anledning av ny lagsstiftning i kommunallagen och lagen om offentlig
upphandling (LOU) har nya särskilda ägardirektiv för samtliga bolag i Jönköpings Rådhus AB-koncern, exklusive bostadsbolagen, bekräftats på årsstämmor.
Föreliggande förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen berör förutom ny lagstiftning även förnyade målsättningar för bostadsbyggande, införande av målsättningar för integrationsarbete i
särskilda ägardirektiv istället för gemensamt ägardirektiv samt justering av
direktivet av byggnation av seniorbostäder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17
Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på extra bolagsstämma i respektive bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och
kommer behandlas under december 2013.

Justerandes signatur
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§ 352

Bildande av bolag för marknadsföring, besöksnäring och evenemang
i Jönköpings kommun
Ks/2013:459 107
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24 § 256 att genomföra förändring av
organisationen för marknadsföring, besöksnäring och evenemang i Jönköpings
kommun. Beslutet innebär att hela verksamheten i Programbolaget i Jönköping
AB samt delar av verksamheten i nuvarande Destination Jönköping förs över
till det nybildade bolaget per 1 januari 2014.
Det hemställs hos kommunfullmäktige om att godkänna bildandet av Destination Jönköping AB. Bolaget föreslås ingå i Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
Jönköpings Rådhus AB föreslås få i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för bolagsbildningen samt verksamhetens övertagande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-25
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-24 § 256
Bolagsordning för Destination Jönköping AB
Särskilt ägardirektiv för Destination Jönköping AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Bildandet av Destination Jönköping AB enligt förslag till bolagsordning
godkänns.
– Aktiekapitalet i Destination Jönköping AB fastställs till 1 000 000 kr.
– Destination Jönköping AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2013-02-28 § 49 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
– Förslag till särskilt ägardirektiv för Destination Jönköping AB fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Destination Jönköping
AB om tjänsteköp avseende verksamheterna turistbyrå, platsmarknadsföring, evenemang och Convention Bureau för 2014 med utgångspunkt från
Jönköpings kommuns budget.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att bilda och organisera bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2013-10-24 § 256.

Justerandes signatur
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att teckna avtal med Destination Jönköping AB
om tjänsteköp avseende verksamheterna turistbyrå, platsmarknadsföring,
evenemang och Convention Bureau för 2014 med utgångspunkt från Jönköpings kommuns budget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg
och ändring:
•

•

Sist under paragraf 8 i bolagsordning för Destination Jönköping AB tillförs meningen ”Styrelsen ska äga rätt att vid behov adjungera ledamöter
till styrelsen.”
Under rubriken Turistbyrå i särskilt ägardirektiv för Destination Jönköping AB ges andra meningen följande lydelse ”Bolaget ska verka för ett
väl fungerande gästmottagande i Jönköping genom såväl turistbyråerna
som aktiv närvaro på viktiga mötesplatser.”

Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att teckna avtal med Destination Jönköping AB
om tjänsteköp avseende verksamheterna turistbyrå, platsmarknadsföring,
evenemang och Convention Bureau för 2014 med utgångspunkt från Jönköpings kommuns budget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Bildandet av Destination Jönköping AB enligt förslag till bolagsordning
godkänns med ovan yrkat tillägg.
– Aktiekapitalet i Destination Jönköping AB fastställs till 1 000 000 kr.
– Destination Jönköping AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2013-02-28 § 49 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
– Förslag till särskilt ägardirektiv för Destination Jönköping AB fastställs med
ovan yrkad ändring.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Destination Jönköping
AB om tjänsteköp avseende verksamheterna turistbyrå, platsmarknadsföring, evenemang och Convention Bureau för 2014 med utgångspunkt från
Jönköpings kommuns budget.
Justerandes signatur
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– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att bilda och organisera bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2013-10-24 § 256.

Justerandes signatur
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§ 353

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamheter
Ks/2013:165 107
Sammanfattning
Fr.o.m. den 1 januari 2013 gäller ny lagstiftning i kommunallagen (KL) och
lagen om offentlig upphandling (LOU) som påverkar de kommunala bolagen. I
KL införs genom lagändringen bl.a. regler som ger kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen vilket innebär att årliga beslut ska fattas om
huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning
och är kompetensenlig. Stadskontoret har arbetat fram ett förslag innebärande
att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt dels, verksamheten i
förhållande till de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till hur kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt ska utövas över
de kommunala bolagen antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anpassa kommunstyrelsens reglemente i
enlighet med de nya reglerna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till hur kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt ska utövas över
de kommunala bolagen antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anpassa kommunstyrelsens reglemente i
enlighet med de nya reglerna.

Justerandes signatur
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§ 354

Jönköpings flygplats – nyttjanderättsavtal
Ks/2013:461 533
Sammanfattning
Jönköpings kommun övertog Jönköping Airport från Luftfartsverket
2010-01-01. Den organisation som beslutades innebar bildande av ett helägt
bolag som ska äga flygplatsen (mark, anläggningar, byggnader etc.), Jönköping
Airport Fastighets AB, (JAFAB) samt ett drift-/utvecklingsbolag, Jönköping
Airport AB (JAAB). Mot bakgrund av att Jönköpings kommun för diskussioner med regionkommunen om flygplatsens framtida organisering samt att hänsyn måste tas vad gäller bl.a. skattekonsekvenser och nytt miljötillstånd föreslås att gällande nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2014-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets yttrande 2013-10-22
Nyttjanderättsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-10-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2014-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2014-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 355

Delårsrapport januari-augusti 2013 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2013:454 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2013-10-21 § 70 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2013.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-10-21 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2013 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2013 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 356

Ekonomirapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2013:455 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2013-10-21 § 71 överlämnat Ekonomirapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-10-21 § 71 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 357

Finansrapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2013:456 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2013-10-21 § 72 överlämnat Finansrapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-10-21 § 72 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 2 år 2013 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 358

Reglemente för kommunrevisionen
Ks/2013:298 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för kommunrevisionen antogs av kommunfullmäktige
2006-12-21 § 322. Kommunrevisionen har gjort en översyn av reglementet och
föreslagit ett nytt uppdaterat reglemente. Ärendet har remitterats till stadskontoret. Till följd av ny lagstiftning i kommunallagen föreslås ytterligare ändringar av förslaget.
Beslutsunderlag
Nu gällande reglemente för kommunrevisionen
Förslag till nytt reglemente för kommunrevisionen i Jönköpings kommun
PM ”Underlag för nytt revisionsreglemente för revisorerna i Jönköpings kommun”
Kommunrevisionens beslut 2013-05-16 § 25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunrevisionens förslag till reglemente för kommunrevisionen i Jönköpings kommun antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2013-09-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-10-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag tillstyrks med följande ändringar/förtydliganden:
• Sid. 6 § 12. Andra meningen kompletteras och utformas enligt följande: ”Vid upphandling tillämpas lagen om offentlig upphandling
(LOU) och kommunens upphandlingsregler”.
• Sid. 6 § 18. Ny sista mening enligt följande: ”Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om
huruvida det aktuella kommunala bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseenden.”
• Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2013-12-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunrevisionens förslag till reglemente för kommunrevisionen i Jönköpings kommun antas med följande ändringar/förydliganden:
• Sid. 6 § 12. Andra meningen kompletteras och utformas enligt följande: ”Vid upphandling tillämpas lagen om offentlig upphandling
(LOU) och kommunens upphandlingsregler”.
• Sid. 6 § 18. Ny sista mening enligt följande: ”Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om
huruvida det aktuella kommunala bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseenden.”
• Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2013-12-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 359

Digitala handlingar i kommunstyrelsen
Ks/2013:453 109
Sammanfattning
Kommunens samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, har möjlighet att övergå till digitala handlingar. Med anledning därav
föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2014-01-01
övergå till digitala sammanträdeshandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-12-15 § 418
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20 § 212
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2014-01-01 övergå till digitala sammanträdeshandlingar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2014-01-01 övergå till digitala sammanträdeshandlingar.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
IS/IT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 360

Medborgarförslag om att publicera kommunens olika diarier
elektroniskt
Ks/2013:222 004
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Xx att kommunens diarier ska publiceras även
elektroniskt.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 361
Medborgarförslag om att ta bort kommunens avgift vid begäran om

kopiering av allmänna handlingar samt om att införa en möjlighet
att ansöka om befrielse från kommunens avgift för kopiering av allmänna handlingar
Ks/2013:265, Ks/2013:267
Sammanfattning
I två medborgarförslag föreslår Xx dels att kommunens avgift vid begäran om
kopiering av allmänna handlingar ska tas bort, dels att det ska införas en möjlighet att ansöka om befrielse från kommunens avgift för kopiering av allmänna handlingar.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att ta bort kommunens avgift vid begäran om kopiering
av allmänna handlingar, inkommet 2013-05-10
Medborgarförslag om att införa en möjlighet att ansöka om befrielse från
kommunens avgift för kopiering av allmänna handlingar, inkommet
2013-05-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Medborgarförslagen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslagen avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 362

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2013:413 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner
inlämnade senast 2013-06-30.
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 Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 363

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2013:410 009
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 2013-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige överlämnas enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige överlämnas enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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2013-11-13

§ 364

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2013:411 009
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 Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 365

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2013:412 009
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 Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-11-13

§ 366

Förslag till verksamhetsplan 2014 med budget 2014-2015 för
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2013:424 040
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har med skrivelse 2013-10-02
översänt förslag till verksamhetsplan 2014 med budget 2014-2015. Enligt lag
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ska samråd ske med
huvudmännen innan förbundets verksamhetsplan med budget antas.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-10-14 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2013-10-15 § 154 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-10-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-10-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens
förslag till verksamhetsplan för 2014 och budget för 2014-2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens
förslag till verksamhetsplan för 2014 och budget för 2014-2015.
Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Uan
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-11-13

§ 367

Uppdrag till äldrenämnden att lämna konkretiserad redovisning och
konsekvensbeskrivning av den förändrade biståndshandläggningen
Ks/2013:349 739
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 111 i samband med behandling
av äldrenämndens förslag om förenkling av biståndhandläggningen att uppdra
åt äldrenämnden att återkomma till kommunfullmäktige med en ytterligare
konkretiserad redovisning och konsekvensbeskrivning av modellen för den
förändrade biståndshandläggningen. Äldrenämnden har presenterat en handlingsplan som beskriver olika medel/metoder för att konkretisera nämndens
arbete med en förändrad handläggning och ett hälsofrämjande (salutogent) synsätt.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2013-08-21 § 82 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-10-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden att göra en översyn av rutinerna för bostadsanpassning. Uppdraget återredovisas till respektive nämnd.
– Äldrenämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden att göra en översyn av rutinerna för bostadsanpassning. Uppdraget återredovisas till respektive nämnd.
– Äldrenämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-11-13

§ 368

Medborgarförslag om ett konstverk framför Rådhusets trappa
Ks/2013:255 865
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att kommunen skall beställa ett konstverk
enligt gängse förfarande. Konstverket ska vara en gravsten med texten ”Vi ber
om ursäkt för att vi handlat fel i frågan om Kulturhuset, vi har svikit, vi har
inga ursäkter, vi är genuint ledsna. Jönköpings kommun. Konst-verket föreslås
placeras framför Rådhusets trappa.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-30 § 129 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2013-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-10-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 369

Yttrande över betänkandet ”Flygbuller och bostadsbyggande”
(SOU 2013:67)
Ks/2013:423 229
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över
Bullersamordningsutredningens slutbetänkande ”Flygbuller och bostadsbyggande” (SOU 2013:67)
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2013-10-02
Miljönämndens delegationsbeslut 2013-10-23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar upprättat förslag till kommunens
yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Mn

Justerandes signatur
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§ 370

Yttrande över ”Trafikverkets övergripande krav för planläggning
av vägar och järnvägar” (TDOK 2012:1151)
Ks/2013:418 011
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 25 november 2013 yttra
sig över ”Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar” (TDOK 2012:1151).
Beslutsunderlag
Trafikverkets remiss 2013-09-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 406 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 406 med tjänsteskrivelse daterad 2013-10-29 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Trafikverket.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 406 med tjänsteskrivelse daterad 2013-10-29 överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Trafikverket.
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Stbn

Justerandes signatur
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§ 371

Yttrande över lagpromemorian ”Tekniska egenskapskrav och
kommunala markanvisningar”
Ks/2013:396 269
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 19
november 2013 yttra sig över lagpromemorian ”Tekniska egenskapskrav och
kommunala markanvisningar”.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2013-09-19
Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 216 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 216 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Socialdepartementet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Protokollsanteckning
Erik Arnalid för KD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi vill understryka det positiva syftet med lagpromemorian. Dels för att underlätta byggandet i Sverige, så att det kan produceras fler bostäder till en lägre
kostnad och dels för att öka transparensen och konkurrensen i framför allt de
kommunala avtalsförhandlingarna. Därmed kan även byggprocessen effektiviseras. Det är vår uppfattning att särkrav är kostnadsdrivande och därmed motverkar byggnationen.”
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 216 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Socialdepartementet.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 372

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2014-2020
Ks/2013:139 420
Sammanfattning
”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras årligen efter att ha remitterats till nämnderna och de kommunala bolagen under tiden april-juni. Med
hänsyn till inkomna synpunkter omarbetas programmet inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-11
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2014-2020,
antagandehandling 2013-10-11
Samrådsredogörelse 2013-10-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling –
miljö, Framtidens Jönköping 2014-2020 antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-30 vari stadskontorets förslag tillstyrks med följande ändringar och tillägg i programmet:
– Punkt 3.3.2, sid 16, kvarstår med följande ny lydelse: För att förbättra möjligheterna att cykla till/från och inom stadskärnan ska under 2014-2018 ytterligare åtgärder från utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” genomföras, samt angelägna åtgärder i övrigt vidtas.
– Sid 15, ny lydelse under rubriken Förnyelsebar energiproduktion - kommunala byggnader: Förnyelsebar energiproduktion på eller i direkt anslutning
till nya kommunala byggnader som uppförs i egen regi ska alltid prövas.
– Sid 15, rubriken Materialval i nya byggnader och åtgärden om nytt IT-stöd
för materialval stryks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) tillstyrker kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) förslag med undantag av det föreslagna tillägget gällande punkt
3.3.2.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Yrkanden
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till Ann-Mari Nilssons (C) förslag med
den ändringen att meningen under rubriken 1d Lokal elproduktion – VIP i avJusterandes signatur
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snitt 4.3.1 Energi ges följande lydelse ”Den totala mängden lokalt producerad
och förnyelsebar elenergi i kommunen ska öka under perioden fram till 2020.”
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) vidhåller sitt förslag samt yrkar avslag
på AnneMarie Grennhags (M) ändringsyrkande.
Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla den samstämmiga delen av förslaget. Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå AnneMarie
Grennhags (M) ändringsyrkande. Slutligen beslutar kommunstyrelsen tillika
utan omröstning att avslå Britt-Marie Glaads (S) ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling –
miljö, Framtidens Jönköping 2014-2020 antas med följande ändringar och
tillägg:
• Punkt 3.3.2, sid 16, kvarstår med följande ny lydelse: För att förbättra
möjligheterna att cykla till/från och inom stadskärnan ska under 20142018 ytterligare åtgärder från utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” genomföras, samt angelägna åtgärder i övrigt vidtas.
• Sid 15, ny lydelse under rubriken Förnyelsebar energiproduktion - kommunala byggnader: Förnyelsebar energiproduktion på eller i direkt anslutning till nya kommunala byggnader som uppförs i egen regi ska alltid
prövas.
• Sid 15, rubriken Materialval i nya byggnader och åtgärden om nytt ITstöd för materialval stryks.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå AnneMarie Grennhags (M)
ändringsyrkande.
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) ändringsyrkande.

Justerandes signatur
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§

Miljömålsanslag 2014
Ks/2013:183 420
Sammanfattning
Särskilda resurser finns avsatta till miljömålsarbetet i form av ett miljömålsanslag som under 2014 beslutats uppgå till 3 900 tkr. Stadskontoret lämnar förslag till ombudgetering för genomförande av åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2014 (3 900 000 kr) ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• 500 tkr till stadsbyggnadskontoret för åtgärder i Junebäcken.

Justerandes signatur

•

500 tkr till miljökontoret för åtgärder i Strömsbergsbäcken.

•

75 tkr till stadskontoret för delfinansiering av länsgemensam tidning för
information om miljöfrågor (+E).

•

40 tkr till stadskontoret för genomförande av Earth hour 2014.

•

50 tkr till stadskontoret för årsavgift i projektet Green Charge Sydost.

•

150 tkr till stadskontoret för uppgradering av 4 publika laddstolpar.

•

24 tkr till stadskontoret för framtagning av ”Byggbarometer”.

•

170 tkr till utbildningsförvaltningen för kapitalkostnad för tidigare beslutade investeringsmedel till experiment på Upptech.

•

500 tkr till räddningstjänsten för ny utrustning för tvätt av brandslang.

•

300 tkr till räddningstjänsten för ny teknik för hantering av utrustning
efter räddningsinsatser.

•

78 tkr till räddningstjänsten för test att använda biogas vid övningsverksamhet.

•

38 tkr till stadsbyggnadskontoret för inköp av cyklar med tillhörande
utrustning till Hoven.

•

50 tkr till stadsbyggnadskontoret för kontrollbesiktning av genomförda
fönsterbyten.

•

25 tkr till stadsbyggnadskontoret för bullerkartläggning av bostadsgårdar.

•

50 tkr till stadsbyggnadskontoret för informationskampanj om buller.

Utdragsbestyrkande
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•

850 tkr till tekniska kontoret för undersökning av förorenade områden.

•

50 tkr till tekniska kontoret för latrintömningsstation i Gränna gästhamn.

•

150 tkr till tekniska kontoret till årsavgift för 2014 för IT-stöd - materialval.

•

300 tkr till stadsbyggnadskontoret för utveckling av information om friluftsliv.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-30 vari stadskontorets förslag tillstyrks med följande ändring och tillägg:
– Föreslagna 150 tkr till tekniska kontoret till årsavgift för 2014 för IT-stöd materialval, utgår och summan ställs till stadskontorets förfogande för förnyad prioritering och fördelning.
– Från och med 2015 kommer miljömålsanslaget att riktas mot ett temaområde som kan gälla för ett eller flera år.
– Vattenfrågor utgör temat för åren 2015-2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-11-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att 150 tkr till tekniska
kontoret för upphandling av IT-stöd utgår.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete för 2014 (3 900 000 kr) ombudgeteras och disponeras enligt följande:
• 500 tkr till stadsbyggnadskontoret för åtgärder i Junebäcken.

Justerandes signatur

•

500 tkr till miljökontoret för åtgärder i Strömsbergsbäcken.

•

75 tkr till stadskontoret för delfinansiering av länsgemensam tidning för
information om miljöfrågor (+E).

•

40 tkr till stadskontoret för genomförande av Earth hour 2014.

•

50 tkr till stadskontoret för årsavgift i projektet Green Charge Sydost.

•

150 tkr till stadskontoret för uppgradering av 4 publika laddstolpar.

•

24 tkr till stadskontoret för framtagning av ”Byggbarometer”.

•

170 tkr till utbildningsförvaltningen för kapitalkostnad för tidigare beslutade investeringsmedel till experiment på Upptech.

•

500 tkr till räddningstjänsten för ny utrustning för tvätt av brandslang.

•

300 tkr till räddningstjänsten för ny teknik för hantering av utrustning
efter räddningsinsatser.
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•

78 tkr till räddningstjänsten för test att använda biogas vid övningsverksamhet.

•

38 tkr till stadsbyggnadskontoret för inköp av cyklar med tillhörande
utrustning till Hoven.

•

50 tkr till stadsbyggnadskontoret för kontrollbesiktning av genomförda
fönsterbyten.

•

25 tkr till stadsbyggnadskontoret för bullerkartläggning av bostadsgårdar.

•

50 tkr till stadsbyggnadskontoret för informationskampanj om buller.

•

850 tkr till tekniska kontoret för undersökning av förorenade områden.

•

50 tkr till tekniska kontoret för latrintömningsstation i Gränna gästhamn.

•

300 tkr till stadsbyggnadskontoret för utveckling av information om friluftsliv.

•

150 tkr ställs till stadskontorets förfogande för förnyad prioritering och
fördelning.

– Från och med 2015 kommer miljömålsanslaget att riktas mot ett temaområde som kan gälla för ett eller flera år.
– Vattenfrågor utgör temat för åren 2015-2016.
Reservation
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Sbk
Mk
Ubf
Rtj
Tk
Stadsdirektören
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 374

Tomtpriser för bostäder
Ks/2013:442 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har tagit fram förslag till nya tomtpriser för bostäder.
Tekniska nämnden har 2013-10-08 § 218 beslutat följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– För byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2014-01-01
/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C
D
E

A
B
B
-

780
780
780
396
396
264
198
132

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
390
390
390
231
231
187
143
110

2A
(storkvarter)
tkr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)

2C
Kr/kvm
BTA (o)

230
230
230
176
176
143
121
88

1 900*
1 600*
1 000*
1 440*
840*
660*
580*
500*

1 760*
1 460*
860*
1 320*
720*
500*

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden
Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8m till närmsta hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

BTA(o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset, beroende på
läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan
någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För kommersiella ytor i markplan multipliceras
zonpriset med tre och för sådana ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med
två.

– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2014-01-01.
– Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C enligt
bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2014-01-01.
– Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C enligt
bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2014-01-01.
– Zon C kompletteras med Hovslätt.
Justerandes signatur
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– Uppdraget om översyn av gällande zonindelning betraktas som fullföljt.
– Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 218 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-11-06 vari sammanfattningsvis tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-11-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige.
– För byggnation fastställs följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2014-01-01:
Grupp/
Zon

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C
D
E

A
B

550
550
550
330
330
220
165
110

B

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt

2B
(storkvarter)
tkr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)
(inkl. lägestillägg)
1 315*
1 015*
715*
1 015*
715*
578*
506*
440*

275
165
275
165
275
165
193
143
193
143
154
121
121
94
88
66
Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden

2C
kr/kvm
BTA (o)
(inkl. lägestillägg)
1 216*
916*
616*
916*
616*
440*

Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta
hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

*Zonpriset är ett lägstapris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre för sådana ytor i första plan och
därutöver multipliceras zonpriset med två.

– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till: (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2014-01-01.
– Lägestillägg A fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C inom
delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2014-01-01.

Justerandes signatur
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– Lägestillägg B fastställs till 300 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C inom
delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2014-01-01.
– Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
– Zon C kompletteras med Hovslätt.
– Uppdraget om översyn av gällande zonindelning betraktas som fullföljt.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Yrkande
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att tredje strecksatsen ges följande lydelse ” Lägestillägg A fastställs till
600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C inom delar av Jönköping fr.o.m.
2014-01-01.”
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)
Albert Åhs (M)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

10

Nej

x
x
x
x
x
x
x
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Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– För byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2014-01-01
/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C
D
E

A
B
B
-

780
780
780
396
396
264
198
132

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
390
390
390
231
231
187
143
110

2A
(storkvarter)
tkr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)

2C
Kr/kvm
BTA (o)

230
230
230
176
176
143
121
88

1 900*
1 600*
1 000*
1 440*
840*
660*
580*
500*

1 760*
1 460*
860*
1 320*
720*
500*

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden
Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8m till närmsta hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

BTA(o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset, beroende på
läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan
någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För kommersiella ytor i markplan multipliceras
zonpriset med tre och för sådana ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med
två.

– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2014-01-01.
– Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C enligt
bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2014-01-01.
– Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C enligt
bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2014-01-01.
– Zon C kompletteras med Hovslätt.
– Uppdraget om översyn av gällande zonindelning betraktas som fullföljt.
– Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.
Reservation
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 375

Tomtpriser för industri- och verksamhetsområden
Ks/2013:443 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till tomtpriser för industri- och verksamhetsområden att gälla från och med 2014-01-01. Inga höjningar föreslås förutom en justering avseende A6-området där priset föreslås höjas från 300 till
500 kr per kvadratmeter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 219 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag
att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till tomtpriser för industri- och verksamhetsområden fastställs att gälla fr.o.m. 2014-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 376

Yttrande över förslag till detaljplan för kv Lappen 5 m.fl. södra
delen av Munksjö fabriksområde i Jönköpings kommun
Ks/2013:449 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-10-10 för yttrande senast
2013-11-15 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan för
kvarteret Lappen 5 m.fl. södra delen av Munksjö fabriksområde, Jönköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-10-10 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 kvarteret
Lappen 5 m.fl. södra Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår följande reviderade förslag till
beslut:
– Kommunstyrelsen framhåller vikten av att barnens trafikmiljö beaktas i
planarbetet.
– Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
kvarteret Lappen 5 m.fl. södra Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun.
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen framhåller vikten av att barnens trafikmiljö beaktas i
planarbetet.
– Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
kvarteret Lappen 5 m.fl. södra Munksjö fabriksområde, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 377

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Norrahammar Månstorp 2:6 m.fl. Hovslätts ängar och Idrottsgatan,
Hovslätt i Jönköpings kommun
Ks/2013:440 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-10-16 för yttrande senast
2013-11-15 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan för bostäder på del av Norrahammar Månstorp 2:6 m.fl. Hovslätts ängar och Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skriveles 2013-10-16 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 del av
Norrahammar Månstorp 2:6 m.fl. Hovslätts ängar och Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Norrahammar Månstorp 2:6 m.fl. Hovslätts ängar och Idrottsgatan, Hovslätt, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

44

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 378

Yttrande över förslag till detaljplan för Trädgårdsmästaren 2,
Gränna i Jönköpings kommun
Ks/2013:446 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2013-10-18 för yttrande
senast 2013-11-13 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan
för Trädgårdsmästaren 2, Gränna, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2013-10-18 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 Trädgårdsmästaren 2, Gränna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Trädgårdsmästaren 2, Gränna, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 379

Yttrande över förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse på del av
Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun
Ks/2013:407 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-09-24 för yttrande senast
2013-11-20 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan för Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-09-24 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 Ekhagen
3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Yrkanden
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
− Kommunstyrelsen framhåller att trafikflödet i Ekhagsrondellen måste förbättras i samband med planförslagets genomförande. Vidare framhåller
kommunstyrelsen att ny infart till Rosmarinsvägen endast blir gång- och
cykelväg.
− Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen framhåller att trafikflödet i Ekhagsrondellen måste förbättras i samband med planförslagets genomförande. Vidare framhåller
kommunstyrelsen att ny infart till Rosmarinsvägen endast blir gång- och
cykelväg.
− Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Ekhagen 3:1, Ekhagen Jära, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 380

Medborgarförslag om parkering vid Axamosjöns norra del
Ks/2013:99 315
Sammanfattning
Xx har i ett medborgarförslag pekat på behovet av en parkeringsyta vid Axamosjöns norra del.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 36 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-01-24
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-23 § 212 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-10-08 § 212 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2013-10-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Xx
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 381

Medborgarförslag om att göra Vättern till nationalpark
Ks/2013:126 330
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att Jönköpings kommun tillsammans med
övriga kommuner och länsstyrelser runt Vättern meddelar regeringen sitt önskemål om att Vättern blir nationalpark.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 36 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-02-24
Tekniska nämndens beslut 2013-05-14 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 263 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-10-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-13
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår följande reviderade förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tar initiativ till dialog med övriga kommuner och länsstyrelser runt Vättern för att diskutera hur vi gemensamt kan skydda Vättern
och där frågan om nationalpark kan prövas.
– Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun tar initiativ till dialog med övriga kommuner och länsstyrelser runt Vättern för att diskutera hur vi gemensamt kan skydda Vättern
och där frågan om nationalpark kan prövas.
– Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-11-13

§ 382

Stadsdirektören 50 år
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) och kommunalrådet BrittMarie Glaad (S) uppmärksammar att stadsdirektör Carl-Johan Korsås fyller 50
år. Blommor och present överlämnas från kommunstyrelsen.
Carl-Johan Korsås tackar för uppvaktningen.

Justerandes signatur
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