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Peter Jutterström (M)
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Mats Green ej § 264
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Peter Jutterström
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§ 262

Meddelanden
Anmäls:
Skrivelse 2011-06-27 från Sveriges Kommuner och Landsting om ordinarie
kongress 2011-11-08/10
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2011-05-27 § 40-50
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-08 § 70-72, 2011-06-20 § 73-78
Välfärdsutskottets protokoll 2011-05-25 § 16-21, 2011-06-21 § 22-25
Tekniska utskottets protokoll 2011-05-25 § 24-25, 2011-06-21 § 26-27
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2011-05-03 § 23-30,
2011-05-31 § 31-36.
Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2011-05-03 § 1-14

Barnarp

2011-05-25 § 4-12

Tenhult

2011-04-12 § 15-22, 2011-05-04 § 23-31

Månsarp-Taberg

2011-05-30 § 10-19

Anmäls vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar till kl. 12.00 med fortsatt sammanträde kl. 13.00.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 263

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut:
om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Stiftelsen Louise
och Axel Fahlströms donationsfond, Bernard Hays understödsfond, Bernt
Björks stipendiefond samt Ellen Nyströms-Mayerska fonden.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Belgien och Frankrike för personal vid socialförvaltningen
till England och USA för personal vid utbildningsförvaltningen
till Estland, Italien och Tyskland för personal vid Fritid Jönköping
till Frankrike för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Guatemala för personal vid Junedalsskolan
till Holland för personal vid tekniska kontoret
till Lettland för personal vid Räddningstjänsten
till England för personal vid Lekerydsskolan och Tabergsskolan
till England för personal vid Ribbaskolan
om bemyndigande för personal vid stadskontoret att verkställa uttag ur Jönköpings kommuns bankkonton.
Stadsdirektörens beslut om besluts- och behörighetsattester för stadskontoret.
Ekonomichefens beslut:
om disposition ur kommunens anslag för självrisker
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om avskrivning av osäkra fordringar.
Utvecklingschefens beslut om att bifalla ansökan från Gränna Båtklubb om
bidrag till Vättern kors & tvärs.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-08 § 70-72, 2011-06-20 § 73-78.
Personalutskottets protokoll 2011-06-07 § 37-43.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 264

Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2011:288 042
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2010 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Kommunen har som medlem i Regionförbundet Jönköpings län erhållit årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2011-04-28 § 29
Regionförbundets årsredovisning 2010
Revisionsberättelse för 2010, daterad 2011-04-28
Granskningsrapport avseende årsredovisning 2010, daterad 2011-04-28
Stadskontorets yttrande 2011-06-17
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsen
Stadskontorets yttrande 2011-06-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Mats Green (M), Erik Arnalid (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist
(S), Ilan De Basso (S) och Kenneth Kindblom (V) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Mats Green (M), Astrid
Johansson (KD) för Ann-Mari Nilsson (C), Helene Plym (S) för Elin Lagerqvist (S) och Baris Belge (S) för Ilan De Basso (S).
Kommunstyrelsen förste viceordförande Andreas Sturesson (KD) leder sammanträdet under detta ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings
län och Primärkommunala nämnden
Ks/2011:350 040
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har översänt förslag till verksamhetsplan och
budget för 2012. Förslaget omfattar både Regionförbundet och Primärkommunal nämnd. Jönköpings kommun har fått handlingarna för samråd.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionstyrelsen och Primärkommunala nämnden 2011-06-23
Stadskontorets yttrande 2011-07-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-07-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-08-08 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2012-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 266

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 avseende Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län
Ks/2011:239 049
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisning för 2010. Kommunalförbundets revisorer har tillstyrkt att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen fastställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Mediacenter Jönköpings län 2011-04-14
Årsredovisning 2010 Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
Revisionsberättelse 2011-04-06
Stadskontorets yttrande 2011-05-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2010
Ks/2011:375 046
Sammanfattning
Enligt testamente daterat 1937-08-05 är kapitalet i Boije-Hjertströms fond donerat till Gränna stad och ska förvaltas av stadsfullmäktige vilket är en äldre
benämning för kommunfullmäktige. Fonden övergick till Jönköpings kommun
efter kommunsammanslagningen.
Enligt testamentet ska fonden och dess förvaltning årligen revideras och överlämnas till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2011-08-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2011
Ks/2011:315 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat den andra budgetuppföljningsrapporten för 2011.
Prognosen visar ett resultat på +183,6 mnkr. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på +62,5 mnkr, dvs. en positiv budgetavvikelse med 121,1
mnkr. De främsta orsakerna till resultatförbättringen i prognosen är att bl.a.
realisationsvinster samt skatteintäkter blir högre än budgeterat. Rapporten
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2011
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-15 med tillhörande budgetuppföljningsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2011 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2011 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 269

Ansökan om permutation av Stiftelsen Bergströmska donationen
Ks/2011:373 046
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010-09-15 beslutat att ansöka hos Kammarkollegiet om
att få utöka stiftelsen Bergströmska donationens ändamål. Efter begäran från
Kammarkollegiet har ansökan kompletterats. Kammarkollegiet begär nu att
stiftelsen behandlar kompletteringen eftersom den ej omfattas av den ursprunglig ansökan om permutation.
Beslutsunderlag
Ansökan om permutation 2010-10-29
Kammarkollegiets begäran om komplettering 2011-01-11
Stiftelsens yttrande 2011-01-27
Stiftelsens yttrande 2011-03-24
Kammarkollegiets föreläggande 2011-06-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-28 med särskilt upprättat förslag till
yttrande. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
– Yttrande över Kammarkollegiets föreläggande lämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över Kammarkollegiets föreläggande lämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Kammarkollegiet
Stadsjuristen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 270
Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2010
Ks/2011:372 046
Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar för fastställande sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar för år 2010. Dessutom bilägges
uppföljning per 2010-12-31 avseende förvaltningen av donationsmedel i form
av placering av 24 mnkr i fonder och 1 mnkr i kupongobligation.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-01 med tillhörande bilagor avseende
förvaltning av donationsmedel
Intyg från auktoriserad revisor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för 2010 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Sammandrag av Jönköpings kommuns donationsstiftelsers årsredovisningar
för 2010 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes signatur
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§ 271

Inbjudan till regionala seminarier om mänskliga rättigheter
Ks/2011:376 027
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting inbjuder till ett regionalt seminarium om
mänskliga rättigheter under hösten som äger rum på olika orter i landet. Under
rubriken ”Från tanke till handling” diskuteras bl.a. hur arbetet med mänskliga
rättigheter kan få genomslag i skola, äldreomsorg, stadsplanering och andra
områden och verksamheter. Seminariet äger i Stockholm, Göteborg, Piteå och
Malmö.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan och tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare, en från vardera majoriteten och oppositionen, utses att delta i
seminariet i Stockholm den 20 september 2011 eller i Göteborg den 13 september 2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare, en från vardera majoriteten och oppositionen, utses att delta i
seminariet i Stockholm den 20 september 2011 eller i Göteborg den 13 september 2011.
– Peter Lundvall (MP) och Kenneth Kindblom (V) utses som kommunstyrelsens representanter till seminariet.
Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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§ 272

Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
Ks/2011:95 700
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anges i motion 2011-01-25 föreslår Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) att den avgift som brukare av trygghetslarm i
Jönköpings kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 4 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-01-25
Äldrenämndens beslut 2011-05-18 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 273

Motion om subventionerade hushållstjänster till äldre i Jönköping
Ks 2006/0313 730
Sammanfattning
Göran Undevall (KD) och Anders Hulusjö (KD) anför i motion 2006-05-24 att
det från och med 2006-07-01 kommer att vara tillåtet för kommuner att tillhandahålla subventionerade hushållstjänster till äldre människor. Motionärerna
önskar att denna nya möjlighet prövas i Jönköpings kommun och exemplifierar
frågeställningar med anledning av detta. Sammanfattningsvis föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av denna nya möjlighet
som ges till kommunerna. Denna genomlysning kan sedan utgöra underlag för
budgetförslag inför kommande år.
Kommunfullmäktige har 2006-06-01, § 120 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen, som remitterat ärendet till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2006-05-24
Socialnämndens beslut 2006-11-21 § 194 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-12 § 310 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Med hänvisning till vad som anförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
yttrande förklaras motionen vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (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)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 274

Motion om att ge alla barn möjlighet till en aktiv fritid
Ks/2011:132 800
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) konstaterar i motion 2011-02-18
att möjligheten till ett aktivt fritidsliv är en mycket viktig del i barns utveckling. Motionärerna anför att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter varierar
starkt mellan olika grupper i samhället och att en starkt bidragande orsak till
detta är att det kan vara mycket kostsamt att delta i aktiviteter för barn. Det
innebär att det finns många barn som av ekonomiska skäl har svårt att delta i
organiserade aktiviteter. Mot denna bakgrund anser motionärerna att kommunen i samarbete med föreningslivet bör utarbeta förslag till hur man kan underlätta och sänka avgifterna för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter och föreslår sammanfattningsvis:
– att fritidsnämnden ges i uppdrag att kartlägga barns och ungdomars fritidsvanor varvid socioekonomiska faktorer särskilt beaktas,
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar förslag på hur man
kan underlätta för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter samt
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar en åtgärdsplan där
en sänkning av avgifterna kommer till stånd
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 55 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-02-18
Fritidsnämndens beslut 2011-06-16 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva fritid samt att tillsammans med föreningarna undersöka om det går att öka återanvändningen av begagnad utrustning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samband med framtida översyn av föreningsbidragen i än högre grad beakta socioekonomiska faktorer.
Justerandes signatur
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– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva framtid.
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag,
nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva fritid samt att tillsammans med föreningarna undersöka om det går att öka återanvändningen av begagnad utrustning.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 275

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Ks/2011:195 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 upprättat slutredovisning avseende nybyggnation av Norrahammars förskola. Markarbeten påbörjades under våren
2009 och förskolan togs i bruk av barn- och utbildningsnämnden i augusti
2010. Investeringsutgiften för förskolan uppgår till 24 000 900 kr. Utgiften
inkluderar marksanering uppgående till totalt 5 550 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 54 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-05
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-07 § 221 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Norrahammars förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Kommunstyrelsen har 2011-06-27 § 221 beslutat återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2011-05-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Norrahammars förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.

Justerandes signatur
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§ 276
Slutredovisning – Ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna
Ks/2011:198 292
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 upprättat slutredovisning avseende ombyggnation av Sandagymnasiet i Huskvarna. Ombyggnationen har pågått under
perioden 2007 – 2009 och redovisad utgift för projektet uppgår till 57 483 tkr,
vilket innebär ett budgetöverskridande med 2 483 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 53 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-06-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-06-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna godkänns.

Justerandes signatur
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§ 277

Motion om utsmyckning av Teaterrondellen
Ks/2011:213 310
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2011-03-22 föreslår Gunilla
Waern (C) att en utsmyckning av Teaterrondellen ska ske som knyter an till
platsen och den musik- och teaterverksamhet som kommer att ha sin hemvist
i Kulturhuset Spira.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 98 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-22
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 195 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur
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§ 278

Yttrande över Ds 2011:13 ”Upphävande av lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan”
Ks/2011:273 251
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att senast
2011-08-15 yttra sig över Ds 2011:13 ”Upphävande av lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan”.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2011-05-02
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 194 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 140 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande över Ds 2011:13 ”Upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan” lämnas till Socialdepartementet enligt särskilt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över Ds 2011:13 ”Upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan” lämnas till Socialdepartementet enligt särskilt upprättat
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 279

Yttrande över Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun
Ks/2011:324 370
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2011-08-31 yttra sig över
förslag till Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun.
Beslutsunderlag
Nässjö kommuns remiss daterad 2011-06-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Nässjö kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Nässjö kommun.
Beslutet expedieras till:
Miljöförvaltningen i Nässjö kommun

Justerandes signatur
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§ 280

Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket avseende utredning/förstudie för E4:an, delen trafikplats Råslätt-Huskvarna söder
Ks/2011:359 302
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen tillsammans med Trafikverket
genomför en förstudie avseende väg E4, sträckningen mellan trafikplatserna
Råslätt och Huskvarna Söder. Syftet med förstudien är att utreda vilka åtgärder
som kan genomföras för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Av det avtalsförslag som tagits fram följer att kommunen ska medfinansiera förstudien
med 400 tkr. Förstudien ska vara slutförd senast i december 2011.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-06-16 § 236 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till avtal gällande teknisk utredning/förstudie E4, delen tpl Råslätt-Huskvarna S 2011-05-23
Stadskontorets yttrande 2011-08-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-08-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till avtal mellan kommunen och Trafikverket Region Syd, vilket
reglerar ansvar och kostnader för teknisk utredning och förstudie avseende
väg E4, sträckningen mellan trafikplatserna Råslätt och Huskvarna Söder,
godkänns.
– Driftanslag uppgående till 400 tkr 2011 ställs till stadsbyggnadsnämndens
förfogande för täckande av kommunens kostnad för förstudie.
– Anslaget finansieras genom disposition av medel ur stadsbyggnadsnämndens resultatfond.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till avtal mellan kommunen och Trafikverket Region Syd, vilket
reglerar ansvar och kostnader för teknisk utredning och förstudie avseende
väg E4, sträckningen mellan trafikplatserna Råslätt och Huskvarna Söder,
godkänns.

Justerandes signatur
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– Driftanslag uppgående till 400 tkr 2011 ställs till stadsbyggnadsnämndens
förfogande för täckande av kommunens kostnad för förstudie.
– Anslaget finansieras genom disposition av medel ur stadsbyggnadsnämndens resultatfond.
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
Stbn

Justerandes signatur
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§ 281

Affärsplan för Tändsticksområdet
Ks/2011:253 140
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i samverkan med befintliga hyresgäster och verksamheter på Tändsticksområdet tagit fram en affärsplan för områdets framtida inriktning och utveckling. Affärsplanens genomförande bygger på en bred samverkan. Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-04-12 följande:
– att föreslå kommunstyrelsen att Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra utvecklingen på Tändsticksområdet enligt den process som finns beskriven i Affärsplan för Tändsticksområdet.
– att föreslå kommunstyrelsen att 5,2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärder åren 2012-1014.
– att föreslå kommunstyrelsen att anslaget beaktas i förslag till VIP 20122014.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 86 med tillhörande tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets beslut 2006-05-29 § 101
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-12 § 323
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2009-07-09
Tändsticksområdet – Affärsplan
Tändsticksområdet – Affärsplan, reviderat förslag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade förslaget till Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla Tändsticksområdet enligt den
process som finns beskriven i affärsplanen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta beräknade kostnader i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det reviderade förslaget till Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla Tändsticksområdet enligt den
process som finns beskriven i affärsplanen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta beräknade kostnader i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.

Justerandes signatur
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§ 282

Förslag till ny resepolicy
Ks/2011:357 003
Sammanfattning
Som ett led i kommunens miljöarbete och i arbetet med att begränsa antalet
styrande dokument föreslår stadskontoret att en ny resepolicy antas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänstekrivelse 2011-07-01
Samrådsredogörelse 2011-07-01
Förslag till Resepolicy daterat 2011-07-01
Protokoll från samverkansmöte 2011-06-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Resepolicy daterad 2011-07-01 fastställs. Regler om tillhandahållande av
reserverad parkeringsplats gäller från den 1 januari 2012.
– Resepolicyn ersätter följande styrande dokument som därmed upphör att
gälla:
Resepolicy för Jönköpings kommun, Kf 2002-03-27
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa personalavdelningen
2002-02-04
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa i PA-handboken
Reseguide 2006-01-24
Ersättning för egen bil i tjänsten, Ks 2001-12-05
Bilpolicy för Jönköpings kommun 2009-03-25
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplatser till anställda, Ks
2004-12-01
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplats till anställda, personalavdelningen 2005-02-25
Parkeringstillstånd, Tk 2007-05-10
Trafiksäkerhetspolicy, Personalavdelningen 2007-10-12
– Upphandlingsenheten ges i uppdrag att senast den 1 november 2011 ta fram
förslag till ett styrande dokument som omfattar:
1. Arbetsformer och ansvarsfördelning som ska tillämpas för att säkerställa
en likformig och framåtsträvande kravbild inom miljöområdet vid samtliga upphandlingar i kommunen. Beskrivningen ska även säkerställa att
samma miljökrav ställs på privata utförare av kommunal verksamhet som
vi ställer på oss själva.
2. Vilka typer av upphandlingar som de närmaste åren ska prioriteras med
utgångspunkt från betydande miljöpåverkan. Vid bedömning av betyJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-08-17

dande miljöpåverkan ska områdena energi, klimat och kemiska produkter
väga särskilt tungt. Det politiska önskemålet om att minst miljöstyrningsrådets avancerade krav ska tillämpas i de fall sådana finns ska också utgöra grund för prioriteringen.
3. Hur uppföljning av de krav som ställs ska ske.
4. Förslag till aktiviteter och tidplan för att åstadkomma ett kraftfullt genomförande.
5. Identifiera vilka typer av upphandlingar där likformiga krav skulle kunna tillämpas inom hela kommunkoncernen även om uppdraget i första
skedet inte omfattar upphandlingar som görs i de kommunala bolagen.
I arbetet bör synpunkter och förslag som framkommit i arbetet med resepolicyn beaktas liksom de krav med koppling till upphandling som funnits i
nu upphävda dokument.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse ges i uppdrag att överväga huruvida resepolicyn ska införas i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-08 vari stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att sista beslutssatsen ges följande
lydelse:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås överväga att initiera en ändring
som innebär att resepolicyn införs i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar reviderat förslag till beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut
2002-03-27 § 88 om gällande resepolicy beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med stadskontorets förslag med den ändringen att den sista beslutssatsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Vidare yrkar Ann-Mari Nilsson (C) den ändringen att under rubriken Fordonsservice i förslaget till resepolicy ges andra strecksatsen följande lydelse:
”Kontroll av lufttryck i däck ska ske minst två gånger per år.”
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-08-17

– Resepolicy daterad 2011-07-01 fastställs med ovan yrkad ändring under
rubriken Fordonsservice. Regler om tillhandahållande av reserverad parkeringsplats gäller från den 1 januari 2012.
– Resepolicyn ersätter följande styrande dokument som därmed upphör att
gälla:
Resepolicy för Jönköpings kommun, Kf 2002-03-27
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa personalavdelningen
2002-02-04
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa i PA-handboken
Reseguide 2006-01-24
Ersättning för egen bil i tjänsten, Ks 2001-12-05
Bilpolicy för Jönköpings kommun 2009-03-25
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplatser till anställda, Ks
2004-12-01
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplats till anställda, personalavdelningen 2005-02-25
Parkeringstillstånd, Tk 2007-05-10
Trafiksäkerhetspolicy, Personalavdelningen 2007-10-12
– Upphandlingsenheten ges i uppdrag att senast den 1 november 2011 ta fram
förslag till ett styrande dokument som omfattar:
1. Arbetsformer och ansvarsfördelning som ska tillämpas för att säkerställa en likformig och framåtsträvande kravbild inom miljöområdet vid
samtliga upphandlingar i kommunen. Beskrivningen ska även säkerställa att samma miljökrav ställs på privata utförare av kommunal verksamhet som vi ställer på oss själva.
2. Vilka typer av upphandlingar som de närmaste åren ska prioriteras med
utgångspunkt från betydande miljöpåverkan. Vid bedömning av betydande miljöpåverkan ska områdena energi, klimat och kemiska produkter väga särskilt tungt. Det politiska önskemålet om att minst miljöstyrningsrådets avancerade krav ska tillämpas i de fall sådana finns ska
också utgöra grund för prioriteringen.
3. Hur uppföljning av de krav som ställs ska ske.
4. Förslag till aktiviteter och tidplan för att åstadkomma ett kraftfullt genomförande.
5. Identifiera vilka typer av upphandlingar där likformiga krav skulle kunna tillämpas inom hela kommunkoncernen även om uppdraget i första
skedet inte omfattar upphandlingar som görs i de kommunala bolagen.
I arbetet bör synpunkter och förslag som framkommit i arbetet med resepolicyn
beaktas liksom de krav med koppling till upphandling som funnits i nu upphävda dokument.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2002-03-27 § 88, ”Resepolicy för Jönköpings
kommun,” upphävs.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse ges i uppdrag att överväga huruvida den
av kommunstyrelsen fastställda resepolicyn daterad 2011-07-01 ska införas
i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Stadsdirektören
Personalavdelningen
Upphandlingsenheten
Informationschefen
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§ 283

Uthållig kommun, intresseanmälan till etapp 3
Ks/2011:320 370
Sammanfattning
Energimyndigheten erbjuder samtliga kommuner att delta i ”Uthållig kommun,
etapp 3 (2011-2014)”. Stadskontoret föreslår att Jönköpings kommun anmäler
intresse för ett deltagande och att berörda förvaltningar och kommunala bolag
beslutar om deltagande beroende på vilka projekt som kommer att definieras i
inledningen av etapp 3.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-07
Ansökningsformulär – intresseanmälan – daterat 2011-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun anmäler sitt intresse till Energimyndigheten att delta i
Uthållig kommun, etapp 3 (2011-2014).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun anmäler sitt intresse till Energimyndigheten att delta i
Uthållig kommun, etapp 3 (2011-2014).
Beslutet expedieras till:
Stk
Sbk
Tk
Jönköping Energi
Miljöstrategen för handläggning
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§ 284

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Rosenlund 2:1 m.fl.,
Jönköpings kommun
Ks/2011:361 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2011-07-04 för yttrande senast
2011-08-31 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Rosenlund
2:1 m fl, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-07-04 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
Rosenlund 2:1 m fl, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Rosenlund 2:1 m fl, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 285

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Peru 4, Jönköpings
kommun
Ks/2011:362 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2011-07-04 för yttrande senast
2011-08-31 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Peru 4,
Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-07-04 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
Peru 4, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Alf Gustafsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans ställe
tjänstgör Helen Plym (S).
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar ändring i tidigare avgivet förslag
och föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
– Ett förtydligande bör övervägas i detaljplanens avsnitt om teknisk försörjning med avseende på skrivningen om vilka uppvärmningssystem som kan
användas.
– Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
del av Peru 4, Jönköpings kommun.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Ett förtydligande bör övervägas i detaljplanens avsnitt om teknisk försörjning med avseende på skrivningen om vilka uppvärmningssystem som kan
användas.
– Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot förslag till detaljplan för
del av Peru 4, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 286

Yttrande över förslag till ändring av avstyckningsplan för ett område vid Axamosjön omfattande del av Ingelstorp 1:3, Jönköpings
kommun
Ks/2011:325 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2011-06-07 för yttrande senast
2011-08-26 överlämnat handlingar avseende ändring av avstyckningsplan för
ett område vid Axamosjön omfattande del av Ingelstorp 1:3.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-06-07 med tillhörande samrådshandling daterad 2011-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till ändring av avstyckningsplan för ett område vid Axamosjön omfattande del av Ingelstorp 1:3.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till ändring av avstyckningsplan för ett område vid Axamosjön omfattande del av Ingelstorp 1:3.
Beslutet expedieras till:
Sbk
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§ 287

Medborgarförslag om avgiftsfria bussresor för pensionärer under
vissa tider
Ks/2011:87 530
Sammanfattning
Gunnar Carlsson har i ett medborgarförslag föreslagit att pensionärer ska kunna
resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under lågtrafiktider måndag till lördag. I
första hand avser han resor inom Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 6 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2011-01-25
Stadskontorets yttrande 2011-06-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-06-09 med förslag till kommunstyrelsen beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-06-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-08-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget och kommunalrådsyttrandena överlämnas till socialnämnden och Jönköpings Länstrafik AB för kännedom.
– Medborgarförslaget förklaras därmed vara besvarat.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Medborgarförslaget avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till: G Carlsson
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§ 288
Medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan Jönköping och Bankeryd
Ks/2011:150 312
Sammanfattning
Carl Beermann föreslår i ett medborgarförslag att en cykelväg anläggs längs
Vätterns strand mellan Jönköping och Bankeryd.
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 57 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Bankeryd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-02-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 198 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Bankeryd 2011-06-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
C Beermann
Stbn
Kdr Bankeryd
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§ 289
Medborgarförslag om att flytta reningsverket vid Oset i Huskvarna
Ks/2011:210 351
Sammanfattning
Ulf Isaksson och Alf Klasson föreslår genom ett medborgarförslag att Huskvarna reningsverk vid Oset läggs ned och att avloppet istället leds till reningsverket på Simsholmen i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 100 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till tekniska nämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-03-22
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2011-05-05
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Kdr Huskvarna
Tn
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