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§ 89

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
utredningschef Andreas Zeidlitz om folkmängdsprognos 2011-2014 med utblick mot 2020 och
ekonomichef Leif Eriksson om årsredovisningen för 2010.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens skrivelse 2011-02-15 om uppföljning av miljökvalitetsmålen för
Jönköpings län 2010.
Miljönämndens beslut 2011-02-09 § 25 med redovisning av ej avgjorda ärenden.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:07 ”Budgetförutsättningar för
åren 2011-2015”.
Ledningsutskottets protokoll 2011-02-07 § 13-20 och 2011-02-21 § 21-26.
Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2011-01-25 § 1-8

Huskvarna

2010-12-07 § 46-54

Tenhult

2010-12-02 § 1-11.

Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar Ingalill Jokela välkommen som ny administrativ chef vid stadskontoret varefter Ingalill Jokela ger en kortfattad presentation av sig själv.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal tekniska kontoret och Erik Dahlbergsgymnasiet
till Estland för personal vid Bäckadalsgymnasiet.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om uppsättande av banderoll över
Vindbrons västra sida 2011-08-08/21 med anledning av Jönköpingsfesten.
Näringslivschefens beslut om förlustgaranti till arrangemanget Salomon Trailrunning 2011-09-10 samt nordisk elitserietävling i orientering 2011-04-24/25.
Ledningsutskottets protokoll 2011-02-07 § 13-20 och 2011-02-21 § 21-26.
Personalutskottets protokoll 2010-12-22 § 109-112.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Yttrande över promemorian ”Den framtida yttre organisationen för
vissa tingsrätter”
Ks/2011:96 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Domstolsverket getts tillfälle att senast 2011-03-11
avge yttrande över promemorian ”Den framtida yttre organisationen för vissa
tingsrätter”.
Beslutsunderlag
Domstolsverkets remiss 2011-02-25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-10 med upprättat förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-10 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. I tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta:
– Yttrande till Domstolsverket över promemorian ”Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter” lämnas i enlighet med av stadskontoret särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-02-22 med överlämnande av
särskilt upprätt förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Domstolsverket över promemorian ”Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter” lämnas i enlighet med av kommunalrådet
Mats Green (M) särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Domstolsverket över promemorian ”Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter” lämnas i enlighet med av kommunalrådet
Mats Green (M) särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Domstolsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Årsredovisning för år 2010
Ks/2011:123 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2011-02-23 överlämnat kommunens
årsredovisning för 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23
Årsredovisning 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2010 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +137 mnkr och en balansomslutning med 5 495 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +221 mnkr och en balansomslutning med
12 897 mnkr.
– Konjunktur- och strukturbuffert inrättas med 50 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
– Avsättning för sluttäckning av den gamla deponin Hult görs med 100 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2010 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +137 mnkr och en balansomslutning med 5 495 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +221 mnkr och en balansomslutning med
12 897 mnkr.
– Konjunktur- och strukturbuffert inrättas med 50 mnkr.
– Avsättning för sluttäckning av den gamla deponin Hult görs med 100 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen
Ks/2011:122 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens
verksamhet avseende 2010.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-02-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Verksamhetsberättelse 2010 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Folkmängdsprognos 2011–2014 med utblick mot 2020
Ks/2011:118 219
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en folkmängdsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2011–2014. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2020.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–800 personer för
perioden 2011–2014.
– I en utblick mot 2020 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–800 personer för
perioden 2011–2014.
– I en utblick mot 2020 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige och upphävande
av reglemente för valberedningen
Ks/2011:73 003
Sammanfattning
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antogs av fullmäktige den 20 december 2007 § 393. Med anledning av ny mandatperiod har
stadskontoret genomfört en översyn av arbetsordningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2011-04-01.
– Reglemente för valberedningen upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2011-04-01.
– Reglemente för valberedningen upphävs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun
Ks/2010:513 030
Sammanfattning
Gruppen ungdomar är högt prioriterad i kommunens arbetsmarknadsinsatser.
För att förebygga risken för utanförskap i tidig ålder och för att utveckla och
samordna insatser som idag sker inom flera av kommunens förvaltningar föreslås att kommunens arbetsmarknadsavdelning (AMA), uppföljningsansvaret
inom skolan (UAS), Fritid Jönköping och socialförvaltningen gemensamt startar projekt Unga Arena.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor 2010-12-08
Socialnämndens beslut 2011-02-15 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-02-17 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-02-21 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-02-22 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Under förutsättning av nedanstående beslut i kommunfullmäktige ska 2011
års nettokostnad, 910 000 kr, finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, fastställs.
– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Ung Arena, 1 958 000 kr anslås i Verksamhets- och investeringsplanen för 2012 och 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-02-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan ska 2011
års nettokostnad, 910 000 kr, finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, godkänns med den av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslagna ändringen att den
tjänst som faller inom nämndens ansvarsområde finansieras inom ordinarie
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Unga Arena beaktas i arbetet
med Verksamhets- och investeringsplan för 2012-2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– 2011 års nettokostnad, 910 000 kr, ska finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, godkänns med den av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslagna ändringen att den
tjänst som faller inom nämndens ansvarsområde finansieras inom ordinarie
budget.
– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Unga Arena beaktas i arbetet
med Verksamhets- och investeringsplan för 2012-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Utvärdering av korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen
Ks/2011:112 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2008-12-18 § 427 riktlinjer för beviljande av
korttidsvård utomlands under försöksperioden 2009-01-01 t.o.m. 2010-12-31.
Samtidigt uppdrogs åt socialnämnden att göra en utvärdering av försöket och
redovisa denna för kommunfullmäktige. Äldrenämnden har 2011-01-19 § 13
beslutat föreslå att försöket förlängs t.o.m. 2012-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-18 § 427
Äldrenämndens beslut 2011-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-02-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Försöksperioden för beviljande av korttidsplatser utomlands för ålderspensionärer med funktionsnedsättningar förlängs t.o.m. 2012-06-30.
– Utvärdering av insatsen görs under våren 2012, förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Försöksperioden med korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen förlängs inte.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förlag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Försöksperioden för beviljande av korttidsplatser utomlands för ålderspensionärer med funktionsnedsättningar förlängs t.o.m. 2012-06-30.
– Utvärdering av insatsen görs under våren 2012, förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september 2012.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Feriepraktik och sommarjobb 2011
Ks/2011:130 039
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2011-02-21 § 22 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att kommunal feriepraktik och sommarjobb anordnas
2011. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges beslut 2010-11-25 § 314 om
VIP 2011-2013 samt det aktuella arbetsmarknadsläget inför sommaren 2011.
Feriepraktik och sommarjobb föreslås anordnas med oförändrad inriktning som
år 2010 innebärande att feriepraktik erbjuds samtliga behöriga sökande och 450
sommarjobb anordnas.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-02-21 § 22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-02-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnande och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.
– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas 450 sommarjobb för ungdomar som
är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller är arbetssökande och inte har fyllt 25 år.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,7 mnkr för sommarjobb och
6,2 mnkr för feriepraktik, finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnade och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och avslutat första, andra eller tredje årskursen i gymnasiet och inte erhållit sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas inom kommunens verksamhet 450
sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun och har
fullföljt sina gymnasiestudier under vårterminen 2011 eller är arbetssökande
och inte har fyllt 25 år.
– Sommarjobben är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En förutsättning för
att få sommarjobb ska därför inte – på samma sätt som inom feriepraktiken
– vara att ungdomarna inte erhållit sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden.
– Sommarjobben är en förstärkning och kvalitetshöjning av viktiga verksamheter under sommaren och ersätter inte ordinarie personal under semesterperioden.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för feriepraktik och sommarjobb 2011 finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
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.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
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Peter Lundvall (MP)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Baris Belge (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x

Summa

9

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
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnande och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.
– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas 450 sommarjobb för ungdomar som
är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller är arbetssökande och inte har fyllt 25 år.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,7 mnkr för sommarjobb och
6,2 mnkr för feriepraktik, finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 100

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Bosgårdsbranten i Jönköpings kommun
Ks/2010:546 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2011-03-11 yttra sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Bosgårdsbranten i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-12-06 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2011-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 62 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 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn
Kdr Gränna-Visingsö
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§ 101

Yttrande över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Högemålsbranten i Jönköpings kommun
Ks/2010:547 265
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2011-03-11 yttra sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet
Högemålsbranten i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2010-12-03 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2011-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn
Kdr Gränna-Visingsö
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§ 102

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2010
Ks/2011:110 420
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i
enlighet med vad som framkommer i genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Program för hållbarutveckling – miljö. Uppföljning 2010
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2012-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
Mål
• Frisk luft – kvävedioxid: Nytt mål om kvävedioxid formuleras så snart
nya nationella mål har fastställts.
• Frisk luft – marknära ozon: Nytt mål om marknära ozon formuleras så
snart nya nationella mål har fastställts.
• Frisk luft – partiklar: Nytt mål om partiklar formuleras så snart nya nationella mål har fastställts.
• Ekologiskt/närodlat: Nytt mål tas fram inom ramen för PHU – miljö
2012-2020.
Åtgärder
Barnarpasjön: Åtgärden flyttas fram till 2012
• Naturvårdsprogram – populärversion: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2012.
• Nyckelbiotopsinventering: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Nyckelbiotopsinventering – Jönköpings tätort: Åtgärden flyttas fram till
2011.
• Inventering – skyddsvärda träd: Åtgärden flyttas fram till 2012
• Examensarbete: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2011.
•
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Väderprognosstyrning: Tekniska nämnden och samtliga fastighetsbolag
ges i uppdrag att senast under 2012 ta fram statistik över genomsnittlig
köpt energi och primärenergimängd per m² (om möjligt separerat mellan
”övrig förbrukningsel” och varmvatten, värme, drift av pumpar och fläktar) för fastighetsbeståndet samt upprätta relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram.
Fjärrkyla – plan: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Skolskjutsar: Åtgärden flyttas fram till 2012.
Sparsam körning – arbetsmaskiner: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Busskort löneförmån – information: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Övriga 2010 års mål och åtgärder stryks ur programmet.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-02-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i enlighet med stadskontorets förslag med den ändringen att texten under punkten 4.3.1 Väderprognosstyrning ges följande lydelse: Tekniska nämnden och samtliga
kommunala fastighetsbolag ska senast under 2012 ta fram statistik över köpt
energimängd per m² (eller annan lämplig energistatistik) för sitt fastighetsbestånd. med statistiken som grund ska senast 2013 relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram fastställas i den
mån sådana inte redan finns.
Ansvar: Kommunala fastighetsbolags VD samt tekniska nämnden
Kontaktperson: Resp fastighetsbolags VD, Thomas Olsson (tk)
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program
för hållbar utveckling och överväga behovet av eventuella justeringar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-02-28 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett klimatkompensationssystem i Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag till avgörande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Baris Belge (S)
Alf Gustafsson (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 avslagit kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i enlighet med stadskontorets förslag med den ändringen att texten under punkten 4.3.1 Väderprognosstyrning ges följande lydelse: Tekniska nämnden och samtliga
kommunala fastighetsbolag ska senast under 2012 ta fram statistik över köpt
energimängd per m² (eller annan lämplig energistatistik) för sitt fastighetsbestånd. med statistiken som grund ska senast 2013 relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram fastställas i den
mån sådana inte redan finns.
Ansvar: Kommunala fastighetsbolags VD samt tekniska nämnden
Kontaktperson: Resp fastighetsbolags VD, Thomas Olsson (tk)
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program
för hållbar utveckling och överväga behovet av eventuella justeringar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur
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§ 103

Förnyelse av Hamnparken, inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2011:145 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2008. Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete, som
med helhetsperspektiv behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta
stadsutveckling. Förnyelse av Hamnparken är en viktig del i detta för att höja
kvaliteten i Jönköpings centrala parkområde så att fler barn och vuxna finner
det attraktiv att vistas i stadskärnan.
Beslutsunderlag
Utredningen Förnyelse av Hamnparken
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-14 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen Förnyelse av Hamnparken godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Fantasilekplatsen, Parken, Torgytan och
Kafé/glassbar.
– 4,5 mkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Förnyelse i Hamnparken. Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen 2011, i enlighet med VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
– Frågor som rör säkerhet, torgytans utformning för att skapa aktivitet, möjligheten att låta platsen återspegla relationerna med Tianjin samt kafébyggnadens storlek beaktas i det fortsatta arbetet.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utredningen Förnyelse av Hamnparken godkänns som underlag för
genomförande av åtgärderna: Fantasilekplatsen, Parken, Torgytan och
Kafé/glassbar.
– Frågor som rör säkerhet, torgytans utformning för att skapa aktivitet, möjligheten att låta platsen återspegla relationerna med Tianjin samt kafébyggnadens storlek beaktas i det fortsatta arbetet.
– 4,5 mkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Förnyelse i Hamnparken. Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen 2011, i enlighet med VIP 2011-2013.
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§ 104

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2010
Ks/2011:125 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende år 2010, samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-08 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2011-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2010
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2010
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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