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§ 396

Inledning
Tjänstgörande ordförande Andreas Sturesson (KD) inleder sammanträdet.
Sammanträdet ajourneras därefter för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde kl. 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 397

Meddelanden
Anmäls:
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2011-09-22 § 15-21
Biläggs de tryckta handlingarna:
Välfärdsutskottets protokoll 2011-08-31 § 26-34, 2011-09-21 § 35-42,
2011-10-19 § 43-52
Tekniska utskottets protokoll 2011-10-19 § 38-43
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2011-10-11 § 53-63
Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryds kommundelsråd

2011-09-06 § 1-12

Gränna-Visingsö

2011-10-04 § 35-41

Huskvarna

2011-08-30 § 29-37

Skärstad-Ölmstad

2011-09-26 § 19-21

Anmäls vid sammanträdet:
Under behandlingen av ärendet under § 404 efterfrågar Andreas Persson (S) en
information till kommunstyrelsen om kostnaderna för att kommunen tar på sig
ansvaret för att ta emot och förvara betyg från friskolor.
Därutöver önskar Andreas Persson (S) att kommunstyrelsen får en fördjupad
information om ekonomiska, miljömässiga och andra konsekvenser av en eventuell malmbrytning kring Gränna.
Ordförande Mats Green (M) meddelar att de önskade informationerna ska ges i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 398

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Utvecklingschefens beslut om bidrag med 100 000 kronor för att täcka vissa av
kostnaderna för genomförandet av Jönköpingsfesten 2011.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 399
Motion om krav på kollektivavtal vid upphandling inom Jönköpings
kommun
Ks/2011:337 050
Sammanfattning
Carina Sjögren (S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, anför i motion 2011-06-20 att riksdagen
den 10 mars 2011 beslutat att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig
upphandling och att det enligt Socialdemokraternas mening är viktigt att upphandling i kommunen skapar en konkurrensneutral situation så även de offentligt drivna verksamheterna kan konkurrera på lika villkor. Vidare anförs att
seriösa företag som sköter sig och har kollektivavtal, rimliga anställningsvillkor och följer lagstiftningen missgynnas när oseriösa anbudsgivare vinner upphandlingar och att eftersom merparten av alla företag är seriösa är de därför
inte heller motståndare till kollektivavtal. Mot denna bakgrund föreslås i motionerna att Jönköpings kommun, i enlighet med riksdagens beslut, skriver in i
alla upphandlingsunderlag att kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som finansieras med skattemedel gällande alla företag
eller organisationer som har anställd personal.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 199 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-20
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-11-15 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram nya direktiv för utformande
av förfrågningsunderlag vid upphandling i enlighet med motionärernas förslag.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Jan Ericson (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 Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 400

Motion om inköp av blommor från det kommunala växthuset
Ks/2011:395 059
Sammanfattning
Krister Johansson (S) och Lisa-Maria Ek (S) föreslår i motion 2011-08-30 att
kommunfullmäktige ger i uppdrag att låta uppdatera den kommunala inköpsguiden så att det kommunala växthuset blir ett förstahandsalternativ för alla
kommunala bolag, styrelser, nämnder och förvaltningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-01 § 243 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-11-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera den digitala databasen för ramavtal i enlighet med intentionerna i motionärernas förslag.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

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

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Jan Ericson (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 Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 401

Motion om att ansluta Jönköpings kommun till ICORN – nätverket
för yttrandefrihet
Ks/2009:512 109
Sammanfattning
I motion daterad 2009-11-15 föreslår Jerry Hansson (V) och Thordis Samuelsson (V) att Jönköpings kommun ansluter sig till nätverket ICORN (The International Cities of Refuge Network) med de åtaganden som en anslutning medför.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 299 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden och stadskontoret. Kommunstyrelsen beslutade 2011-08-31 § 293 att återremittera ärendet till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2009-11-15
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-28
Kommunstyrelsens beslut 2011-08-31 § 293 om återremiss
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-11-15, reviderat 2011-11-30,
vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 402

Kommunrevisionens granskning av bidragsgivning inom fritidsnämnden och kulturnämnden
Ks/2011:409 809
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-08-29 överlämnat rapport angående granskning av bidragsgivning inom fritidsnämnden och kulturnämnden.
Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsens svar på rapporten senast
2011-11-30.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-08-29 med tillhörande revisionsrapport
Fritidsnämndens beslut 2011-10-20 § 140 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-11-16 § 159 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen i ärendet granskning av bidragsgivning inom fritidsnämnden
och kulturnämnden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen i ärendet granskning av bidragsgivning inom fritidsnämnden
och kulturnämnden.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Fn
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 403

Intresseanmälan för kunskapsutveckling och stöd till urban
utveckling
Ks/2011:485 600
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Arbetsmarknadsdepartementet erbjudits att anmäla
intresse för att från och med 2012 ta del av kunskapsinhämtning och kunskapsutveckling för att utveckla stadsdelar som präglas av utanförskap. Regeringen
har i budgetpropositionen för 2012 också aviserat en satsning mot grundskolor
inom de kommuner som omfattar sådana stadsdelar.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsdepartementets skrivelse 2011-10-25
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 153 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-11-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets intresseanmälan till Arbetsmarknadsdepartementet daterat
2011-11-23 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets intresseanmälan till Arbetsmarknadsdepartementet daterat
2011-11-23 godkänns.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Arbetsmarknadsdepartementet
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 404

Överlämnande av slutbetyg, examensbevis m.m. till arkivmyndigheten i Jönköpings kommun
Ks/2011:404 610
Sammanfattning
I den nya skollagen (2010:800) finns en regel om överlämnande av betygsdokument från huvudman för fristående skola till kommun. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har i framställan
till kommunstyrelsen/arkivmyndigheten förordat att stadsarkivet tar emot och
förvarar dels betyg från fristående skolor fr.o.m. läsåret 2011/2012, dels betyg
från offentliga skolor (inklusive vuxenutbildningen) utfärdade under 1900talet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-08-22 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-08-23 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-11-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Slutbetyg från fristående skolor eller/och de betygsdokument elever får efter
fullföljd gymnasieutbildning i Jönköpings kommun ska överlämnas till
kommunens arkivmyndighet fr.o.m. läsåret 2011/2012.
– Slutbetyg från kommunens grund- och gymnasieskolor, inklusive vuxenutbildningens, upprättade under 1900-talet ska överlämnas till kommunens arkivmyndighet.
– Slutbetyg som har överlämnats till arkivmyndigheten ska förvaras på stadsarkivet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Slutbetyg från fristående skolor eller/och de betygsdokument elever får efter
fullföljd gymnasieutbildning i Jönköpings kommun ska överlämnas till
kommunens arkivmyndighet fr.o.m. läsåret 2011/2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Slutbetyg från kommunens grund- och gymnasieskolor, inklusive vuxenutbildningens, upprättade under 1900-talet ska överlämnas till kommunens arkivmyndighet.
– Slutbetyg som har överlämnats till arkivmyndigheten ska förvaras på stadsarkivet.
Beslutet expedieras till:
Uan
Bun
Stadsarkivarien

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-30

§ 405

Medborgarförslag om utökad polisstyrka
Ks/2011:371 009
Sammanfattning
I medborgarförslag daterat 2011-07-19 konstateras att brottsligheten i samhället ökar och att rättssystemet inte längre räcker till. För att möta det ökade behovet föreslås att staten och kommunerna upprättar en kompletterande polisstyrka samt att Trafikverket ska utbilda personal att utöva trafik- och fartkontroller.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 244 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-07-19
Stadskontorets yttrande 2011-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-10-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-11-15 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
M Melin
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 406

Avsiktsförklaring "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig"
Jönköpings län
Ks/2011:490 700
Sammanfattning
På uppdrag av Primärkommunala nämnden och landstingets planeringsdelegation har en avsiktsförklaring för en kommunalisering av länets hemsjukvård
tagits fram. Läns-LAKO har 2011-11-01 § 10 beslutat att rekommendera
kommuner och landsting att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för ”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring ”KomHem – vård omsorg och rehab nära dig” Jönköpings
län
Läns-LAKO:s protokoll 2011-11-01
Socialnämnden 2011-11-15 § 178 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämnden 2011-11-16 § 120 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-11-21
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsen har 2011-11-16 § 386 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-30 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-01.
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-11-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Avsiktsförklaringen ”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” rörande
kommunalisering av hemsjukvård i Jönköpings län godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-11-21 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avsiktsförklaringen ”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” rörande
kommunalisering av hemsjukvård i Jönköpings län godkänns.
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§ 407

Verksamhetsplan för 2012 och budget för 2012-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2011:486 040
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har med skrivelse 2011-10-19
översänt förslag till verksamhetsplan 2012 med budget 2012-2014. Enligt lag
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ska samråd ske med
huvudmännen innan förbundets verksamhetsplan med budget antas. Samordningsförbundet har meddelats att bekräftelse på att samråd har skett kommer att
översändas till förbundet efter kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-30.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2012 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Stadskontorets yttrande 2011-11-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-11-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till verksamhetsplan för 2012 och budget för 2012-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Kostnad för kommunens medlemsavgift respektive år har beaktats i VIP
2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-11-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till verksamhetsplan för 2012 och budget för 2012-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Kostnad för kommunens medlemsavgift respektive år har beaktats i VIP
2012-2014.
– Rapport angående Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens verksamhet
sker årligen i form av ett informationsärende i kommunstyrelsen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till verksamhetsplan för 2012 och budget för 2012-2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Kostnad för kommunens medlemsavgift respektive år har beaktats i VIP
2012-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-30

– Rapport angående Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens verksamhet
sker årligen i form av ett informationsärende i kommunstyrelsen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
A2-sekr
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§ 408

Yttrande över ansökan om bearbetningskoncession för torvtäkt
– Östre mosse
Ks/2011:437 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra
sig över ansökan från Södra Skogsägarna ek. förening om bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter inom Bryna 1:2 i Jönköpings kommun och Ekornahult 2:10 i Vaggeryds kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2011-09-30
Miljönämndens beslut 2011-11-09 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-10 § 421 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Miljönämndens beslut 2011-11-09 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
och stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-10 § 421 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Miljönämndens beslut 2011-11-09 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
och stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-10 § 421 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn
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§ 409

Förnyelse av Västra kajen - inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2011:423 556
Sammanfattning
Förnyelse av Västra kajen är en del av Stadsbyggnadsvisionen, den del som
handlar om förnyelse av stadskärnan. Syftet är att skapa ett tillgängligt stråk
längs med kajen mellan Slottsbron och Munksjöbrons västra fäste.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-22 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Åtgärdsprogram ”Förnyelse av Västra kajen” godkänns som underlag för
genomförande av åtgärderna: Domstolskajen, Slottskajen och Stationsparken.
– 26,1 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande
av åtgärderna i utredningen Åtgärdsprogram ”Förnyelse av Västra kajen”.
Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med
VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-11-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Åtgärdsprogram ”Förnyelse av Västra kajen” godkänns som underlag för
genomförande av åtgärderna: Domstolskajen, Slottskajen och Stationsparken.
– 8,8 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
etapp 1, Domstolskajen, i utredning ”Förnyelse av Västra kajen” genom ianspråktagande av 4 mnkr enligt VIP 2012-2014 samt 4,8 mnkr i budget för
2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Åtgärdsprogram ”Förnyelse av Västra kajen” godkänns som underlag för
genomförande av åtgärderna: Domstolskajen, Slottskajen och Stationsparken.
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– 8,8 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
etapp 1, Domstolskajen, i utredning ”Förnyelse av Västra kajen” genom ianspråktagande av 4 mnkr enligt VIP 2012-2014 samt 4,8 mnkr i budget för
2011.
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§ 410

Yttrande över förslag till detaljplan för Bergfoten 1 m.fl. Gränna,
Jönköpings kommun
Ks/2011:489 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2011-10-28 för yttrande
senast 2011-11-25 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Bergfoten 1
m.fl., Gränna, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2011-10-28 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 Bergfoten 1, Gränna, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-30
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Bergfoten 1, Gränna, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Sbk
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