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§ 356

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om hur Jönköpings kommun arbetar med sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar.
Härefter informerar finanschef Björn Söderlundh om kommunens finansiella
riskhantering och Kommuninvest i Sverige AB.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.45.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar
2011-10-04, 2011-10-06 och 2011-10-07 om verksamhets- och investeringsplan 2012-2014.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:42 ”Budgetförutsättningar för
åren 2011-2015”.
Ledningsutskottets protokoll

2011-10-03 § 102-104
2011-10-17 § 105-109

Protokoll från kommundelsråd Norra Mo 2010-11-29 § 1-12
2011-02-14 § 1-10
2011-09-19 § 11-22.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut:
att bevilja ansökan om bidrag ur Apotekare Hilmer Stjernströms fond samt att
avslå ansökan om bidrag ur Makarna Carl Wennerbergs donation.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England för personal vid Torpa utbildningsenhet
till Serbien för personal vid Utbildningsenheten för flerspråkighet.
Stadsdirektörens beslut:
om besluts- och behörighetsattester för stadskontoret
om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Utvecklingschefens beslut:
att bevilja HV71 bidrag till Jubileumsmatchen, december 2011
att bevilja Destination Jönköping ersättning för täckande av kostnader i samband med VM i handboll.
Upphandlingschefens m.fl. beslut i upphandlingsärenden september 2011.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-03 § 102-104, 2011-10-17 § 105-109.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 359

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun
Ks/2011:368 109
Sammanfattning
Nuvarande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 1995-11-23 § 417. Senaste ändringar i föreskrifterna skedde genom fullmäktiges beslut 2002-12-19 § 337. Med anledning av
beslut från kommunstyrelsens ledningsutskott har stadskontoret samordnat en
översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter som lett till ett förslag till
nya lokala ordningsföreskrifter för kommunen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-27 med slutligt förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun (bilaga)
Stadskontorets remisser 2011-07-12 till berörda nämnder och till Polismyndigheten i Jönköpings län med remissbilagorna 1-4
Polismyndighetens i Jönköpings län yttrande 2011-07-27
Stadskontorets komplettering av remiss 2011-08-26 och rättelse 2011-08-31
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 206
Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 122
Fritidsnämndens beslut 2011-09-15 § 121
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 326
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-09-19 § 136
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-09-20 § 122
Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 142
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun antas att gälla fr.o.m. 2011-12-15.
– Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun antagna av
kommunfullmäktige 1995-11-23, med efterföljande ändringar, upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag med den
ändringen att upprättat förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Jönköpings kommun antas att gälla fr.o.m. 2011-12-30.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Yrkande
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen del
beslutar följande:
– Stadskontorets informationsfunktion ges i uppdrag att informera allmänheten om de nya ordningsföreskrifterna.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontorets informationsfunktion ges i uppdrag att informera allmänheten om de nya ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun antas att gälla fr.o.m. 2011-12-30.
– Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun antagna av
kommunfullmäktige 1995-11-23, med efterföljande ändringar, upphävs.
Beslutet expedieras till:
Informationschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Jönköping Airport – användning av ersättningen från Luftfartsverket
Ks/2011:474 530
Sammanfattning
I samband med kommunens övertagande av Jönköping Airport från Luftfartsverket 2010-01-01 utgick en ersättning om 33 220 000 kr till Jönköpings kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 79 om disponering av medel från Luftfartsverket. I beslutet ingick en delegering till kommunstyrelsen att besluta om användningen av de resterande 13,1 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 § 172
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24/25 § 79
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– 6 600 000 kr disponeras i boksluten 2011-2013, med lämplig fördelning
mellan åren, som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 6 500 000 kr disponeras av stadskontoret, Destination Jönköping, för marknadsföring av Jönköping Airport.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– 6 600 000 kr disponeras i boksluten 2011-2013, med lämplig fördelning
mellan åren, som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 6 500 000 kr disponeras av stadskontoret, Destination Jönköping, för marknadsföring av Jönköping Airport.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2011
Ks/2011:470 049
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 2011-10-17 § 66 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2011:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73,7% återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2010-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2011.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2010-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2011.
• 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 resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7% återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
• Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt
Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-10-24 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med undantag för den utdelning med 15
mnkr år 2012 från Bostads AB VätterHem till kommunen via Jönköpings Rådhus AB som inarbetats i den politiska majoritetens förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2012-2014.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Yrkande
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag med viss justering varefter förslaget ges följande lydelse:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med undantag för den
utdelning med 15 mnkr år 2012 från Bostads AB VätterHem till kommunen
via Jönköpings Rådhus AB som kommunfullmäktige 2011-10-27 fastställt i
enlighet med den politiska majoritetens förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012-2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2011:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt lagen (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73,7% återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2010-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2011.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2010-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2011.
• 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 resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7% återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt
Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2012.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 362

Delårsrapport januari-augusti 2011 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2011:471 107
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2011-10-17 § 63 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2011.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2011-10-18 från vice VD för Jönköpings Rådhus AB
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2011-10-17 § 63 med tillhörande delårsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2011 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2011 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 363

Ekonomirapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2011:473 049
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2011-10-17 § 64 överlämnat Ekonomirapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2011-10-17 § 64 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-02

§ 364

Finansrapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2011:472 049
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2011-10-17 § 65 överlämnat Finansrapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2011-10-17 § 65 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 2/2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 365

Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2011
Ks/2011:455 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat den tredje budgetuppföljningsrapporten för år 2011.
Prognosen visar ett resultat på +138,3 mnkr. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på +49,8 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med
88,5 mnkr. Huvudorsakerna till den positiva budgetavvikelsen är högre skatteintäkter och realisationsvinster, 83 mnkr respektive 90 mnkr. Investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten bedöms hamna på 550 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-13
Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2011 daterad 2011-10-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2011 godkänns.
– Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att klara sin verksamhet inom
tilldelad budget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr 3 för 2011 godkänns.
– Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att klara sin verksamhet inom
tilldelad budget.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 366

Kompletterande riktlinjer till policyn om informationssäkerhet för
nämndernas hantering av personuppgifter
Ks/2008:490 005
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av förslag till IS/IT-strategi
och policy avseende informationssäkerhet 2008-10-02 gavs kommunstyrelsen i
uppdrag att utarbeta kompletterande riktlinjer till policyn om informationssäkerhet för nämndernas hantering av personuppgifter. Ärendet har remitterats
till stadskontoret som inkommit med förslag till komplettering.
Beslutsunderlag
Policy avseende informationssäkerhet 2008-10-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Nuvarande informationssäkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige
2008-10-02 kompletteras med följande:
•
Punkt 4.4 blir punkt 4.5
•
Ny punkt 4.4 Personuppgifter
•
Vid nämndernas hantering av personuppgifter ska personuppgiftslagstiftningen samt regler och anvisningar från Datainspektionen beaktas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22 § 217 att fastställa
en nomenklatur för kommunens styrdokument föreslås följande:
– Stadskontorets förslag tillstyrks med ändringen att nuvarande policy avseende informationssäkerhet byter benämning till ”Program avseende informationssäkerhet” i linje med antagen nomenklatur för kommunens styrdokument.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Nuvarande informationssäkerhetspolicy beslutad av kommunfullmäktige
2008-10-02 kompletteras med följande:
•
Punkt 4.4 blir punkt 4.5
•
Ny punkt 4.4 Personuppgifter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-02

Vid nämndernas hantering av personuppgifter ska personuppgiftslagstiftningen samt regler och anvisningar från Datainspektionen beaktas.
– Nuvarande policy avseende informationssäkerhet byter benämning till ”Program avseende informationssäkerhet” i linje med antagen nomenklatur för
kommunens styrdokument.
•

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
IS/IT-chefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 367

Yttrande över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51)
Ks/2011:365 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2011-11-02 yttra sig över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om ansvar,
ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51).
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2011:51)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-08-23 § 108 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 145 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-09-26 med särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-09-26 med överlämnande av särskilt upprättat
förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om
ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51) avges i
enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om
ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51) avges i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Socialdepartementet över betänkandet ”Fortsatt föräldrar – om
ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” (SOU 2011:51) avges i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade
förslag.

Justerandes signatur
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Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Bun
Sn

Justerandes signatur
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§ 368

Motion om trafiksituationen på Hällstorpsvägen mellan Råslätt och
Norrahammar
Ks/2011:94 500
Sammanfattning
Krister Johansson (S), Carina Sjögren (S) och Henrik Andersson (S) anför i
motion 2011-01-24 att som en följd av att Tabergsådalen är en växande kommundel behöver åtgärder vidtas för att förbättra trafiksituationen på Hällstorpsvägen mellan Råslätt och Norrahammar.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 5 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden samt berört kommundelsråd. Det antecknas att tekniska
nämnden beslutat att inte avge yttrande eftersom frågan inte bedömts rymmas
inom nämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Motion 2011-01-24
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 196 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-10-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 369

Motion om en gång- och cykelväg mellan Åsenvägen och Källebacksvägen
Ks/2011:246 312
Sammanfattning
Per Svenhall (SD) och Kristina Winberg (SD) föreslår med hänvisning till vad
som anförs i motion 2011-04-17 att en cykelväg byggs mellan Åsenvägen och
Källebacksvägen.
Kommunfullmäktige har 2011-04-20 § 128 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-04-17
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 291 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 370

Yttrande över betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens”
(SOU 2011:44)
Ks/2011:278 370
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2011-11-02 yttra sig över betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU
2011:44).
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2011:44)
Yttrande från Jönköping Energi 2011-09-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2011:44) avges i enlighet med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2011:44) avges i enlighet med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Jönköping Engergi AB

Justerandes signatur
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§ 371

Yttrande över Naturvårdsverkets rapport ”Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar”
Ks/2011:378 400
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2011-10-31 yttra sig över Naturvårdverkets rapport ”Nedskräpande och uttjänta
fritidsbåtar”.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets rapport med remissdatum 2011-07-27
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 208 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 113 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Miljödepartementet över rapporten ”Nedskräpande och uttjänta
fritidsbåtar” avges i enlighet med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C)
upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Miljödepartementet över rapporten ”Nedskräpande och uttjänta
fritidsbåtar” avges i enlighet med kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C)
upprättade förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet
Tn
Mn

Justerandes signatur
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§ 372

Antagande av detaljplan för bevarande och ny bebyggelse i Dunkehallaravinen på del av Dunkehalla 1:1 m fl., Jönköpings kommun
Ks/2011:388 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplan för Dunkehalla 1:1 m.fl.,
Dunkehallaravinen, och överlämnat densamma till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 284 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Dunkehalla 1:1 m.fl., Dunkehallaravinen, Jönköpings kommun, daterad 2011-08-10, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) anmäler jäv och lämnar lokalen. I hennes ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (FP).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Dunkehalla 1:1 m.fl., Dunkehallaravinen, Jönköpings kommun, daterad 2011-08-10, antas.

Justerandes signatur
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§ 373

Medborgarförslag om muddring av Huskvarnaån
Ks/2011:147 349
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Ulf Isaksson och Alf Klasson att Huskvarnaån
muddras mellan Oset och kraftstationen.
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 57 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till miljönämnden,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-02-22
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2011-05-05
Miljönämndens beslut 2011-06-08 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 292 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
A Klasson
Mn
Tn
Stbn
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§ 374

Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt – integration och
delaktighet
Ks/2010:538 002
Sammanfattning
Med anledning av inrättandet av ett jämställdhets- och integrationsutskott har
stadskontoret upprättat ett förslag till delegationsordning inom kommunstyrelsen vad avser åtgärder för integration och delaktighet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-25 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Förslag till delegationsordning inom kommunstyrelsen vad avser åtgärder
för integration och delaktighet antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-02
Kommunstyrelsens beslut
− Förslag till delegationsordning inom kommunstyrelsen vad avser åtgärder
för integration och delaktighet antas.
Beslutet expedieras till:
Jämställdhets- och integrationsutskottet
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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