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§ 208

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordförande Mats
Green (M) Marie Danielsson välkommen som ny budgetekonom vid stadskontoret. Marie Danielsson ger en kortfattad presentation av sig själv.
Stadsdirektör Martin Andreae informerar om att det inom stadskontoret finns
fyra strateger med inriktning samhällsbyggnad, miljö, forskning respektive
äldrefrågor.
Äldrestrateg Marie Ernsth Bravell, innehavare av den sedan årsskiftet inrättade
tjänsten som äldrestrateg, informerar om arbetsinriktning m.m. inom ramen för
denna tjänst. Ordföranden tackar strategen för informationen och hälsar henne
välkommen i den nya befattningen.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med
fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur
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§ 209

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll

2011-04-29 § 28-39

Biläggs de tryckta handlingarna:
Kommundelsråd Skärstad-Ölmstads protokoll

2011-03-28 § 7-10

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England och Belgien för personal vid Per Brahegymnasiet.
Stadsdirektörens beslut:
att bifalla ansökan från Styrgruppen för Fairtrade City om att använda kommunens vapen tillsammans med texten ”Jönköpings kommun” på s.k. kundavskiljare
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoller över Vindbrons östra sida
2011-08-29/09-19 med anledning av festivalen Karamell.
Finanschefens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån
från Kommuninvest i Sverige AB på 85 000 000 kronor med utbetalningsdag
2011-05-30.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja ABF Jönköpings län 25 000 kr för integrationsarbete på Öxnehaga i samarbete med ABF och andra organisationer.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2011-04-05 § 17-24 och 2011-04-26 § 25-26.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211
Motion om pris för barnhjältar

Ks/2010:55 105

Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) anför i motion 2010-01-04 att det finns många vuxna
och barn i Jönköpings kommun som är modiga och bryr sig om andra och att
dessa hjältar borde få beröm och uppskattning. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta två pris – ett som Årets barnhjälte (för
barn) och ett som Barnens hjälte (för vuxna).
Kommunfullmäktige har 2010-01-28 § 3 beslutat att remittera motion till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden, kulturnämnden,
skol- och barnomsorgsnämnden (nuvarande barn- och utbildningsnämnden)
och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2010-01-04
Stadskontorets yttrande 2010-06-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-01-25 § 19 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-03-17 § 43 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-02-16 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun inrättar ett pris som Årets barnhjälte och ett pris som
Barnens hjälte.
– Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att årligen utse pristagare till
priset Årets barnhjälte och priset Barnens hjälte samt att utdela nämnda priser i samband med arrangemanget Jönköping Open.
– Motionen anses därmed vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till: A 1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212
Kommunens riskanalys inför kommande handlingsprogram för
Trygghet och Säkerhet
Ks/2011:69 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har sammanställt en riskanalys av oönskade händelser i
form av olyckor, brott, bränder och händelser som bedöms kunna inträffa i
kommunen. Riskanalysen kommer att utgöra underlag för vidare analys och
under hösten 2011 resultera i ett förslag till Handlingsprogram för trygghet och
säkerhet. Analysen har remitterats till samtliga nämnder och samverkande organisationer.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2011-03-09 § 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-03-15 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-03-16 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-03-16 § 42 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-03-17 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 101och tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 36 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 38 med tillhörande handlingar
Samrådsredogörelse 2011-05-17
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2011-05-17 med förslag till riskanalys
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2011-05-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Riskanalys 2010 för Jönköpings kommun fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-05-23 vari räddningstjänstens
förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Riskanalys 2010 för Jönköpings kommun fastställs.
Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Årsredovisningar 2010 för stiftelser registrerade hos Länsstyrelsen

Ks/2011:283 046

Sammanfattning
Stadskontoret överlämnar årsredovisningar för de stiftelser som är registrerade
hos Länsstyrelsen avseende räkenskapsår 2010 för fastställande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-10.
Stiftelsen B Hays understödsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt
revisionsberättelse.
Stiftelsen Lagermanska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt
revisionsberättelse.
Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen, årsredovisning för räkenskapsåret
2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond, årsredovisning för räkenskapsåret 2010
samt revisionsberättelse.
Sjöbergska Stiftelsen, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Ellen Nyström-Mayerska fonden, årsredovisning för räkenskapsåret
2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Jönköpings kommuns sociala samfond, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Bergströmska donationen, årsredovisning för räkenskapsåret 2010
samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Apotekare Hilmer Stjernströms fond, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt revisionsberättelse.
Stiftelsen Adlerbeths donation, årsredovisning för räkenskapsåret 2010 samt
revisionsberättelse.
Stiftelsen Anders P Svenssons donation, årsredovisning för räkenskapsåret
2010 samt revisionsberättelse.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsredovisningar för år 2010 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Årsredovisningar för år 2010 fastställs.
– Ordföranden ges i uppdrag att underteckna årsredovisningarna.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 214
Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2010
Ks/2011:268 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med 2010 års verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Även Grenna Hembygdsförening har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för 2010 års förvaltning.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse för 2010
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2011-03-25
Utdrag ur protokoll Grenna Hembygdsförening 2011-04-05 § 55
Stadskontorets yttrande 2011-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende
2010 fastställs.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2010 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende
2010 fastställs.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2010 års
verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Årsstämma med Jönköpings Länstrafik AB
Ks/2011:289 107
Sammanfattning
Länstrafikens styrelse kallar till ordinarie årsstämma torsdagen den 23 juni
2011. Stämman äger rum Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping.
Beslutsunderlag
Kallelse från Jönköpings Länstrafik AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) utses att representera Jönköpings kommuns aktier vid årsstämma 2011 med Jönköpings Länstrafik
AB 2011-06-23
− De i kommunfullmäktige representerade partierna som önskar att delta med
en observatör vid årsstämman har att anmäla detta till kanslienheten på
stadskontoret varvid det bör observeras att arvode ej utgår för observatör.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) utses att representera Jönköpings kommuns aktier vid årsstämma 2011 med Jönköpings Länstrafik
AB 2011-06-23
− De i kommunfullmäktige representerade partierna som önskar att delta med
en observatör vid årsstämman har att anmäla detta till kanslienheten på
stadskontoret varvid det bör observeras att arvode ej utgår för observatör.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Länstrafik AB
Kommunstyrelsens ordförande
Partierna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Yttrande över delbetänkandet ”Gårdsförsäljning” (SOU 2010:98)
Ks/2011:189 100
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2011-03-10 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2011-06-15 översänt delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”
(SOU 2010:98).
Beslutsunderlag
Remiss 2011-03-10
Socialnämndens beslut 2011-05-17 § 86 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-16 med upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över delbetänkandet ”Gårdsförsäljning” (SOU 2010:98) avges till
Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-05-26 med särskilt
upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”(SOU 2010:98).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) särskilt upprättade förslag överlämnas
till Socialdepartementet som kommunens yttrande över delbetänkandet
”Gårdsförsäljning” (SOU 2010:98).
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar reviderat särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
reviderade förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) reviderade förslag.
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) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) reviderade särskilt upprättade
förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över
delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”(SOU 2010:98).
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 217
Yttrande över Regional kulturplan 2012-2014

Ks/2011:300 869

Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län har översänt remissupplaga av Regional kulturplan 2012-2014. Det presenterade materialet är ett tjänstemannaförslag.
Beslutsunderlag
Remissupplaga Regional kulturplan 2012-2014
Mall för remissvar
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-06-21
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 218

Nya förutsättningar för ombyggnation av Huskvarna Teater
Ks/2011:274 864
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 127 bl.a. beslutat anslå 21 mnkr för
genomförande av ombyggnation av Huskvarna teater i enlighet med upprättat
lokalprogram. Vid den efterföljande utvärderingen av inkomna anbud avseende
ombyggnationen konstaterades att utgiften för projektet inte rymdes inom anslagna medel. Utbildningsförvaltningen har därefter, i samverkan med tekniska
kontoret, tagit fram ett reviderat lokalprogram i syfte att nedbringa utgiften för
investeringen. Omfattningen på projektet har minskats samtidigt som ombyggnationen av Alfred Dalinskolans matsal (3 100 tkr) nu föreslås finansieras via
barn- och utbildningsnämndens medel för lokalanpassning. Total kalkylerad
utgift för projektet uppgår till 24 700 tkr.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-04-19 § 57 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderat lokalprogram för ombyggnation av Huskvarna Teater
godkänns.
– Anslag uppgående till 2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
färdigställande av projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 med 17 184 tkr beaktas i form av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 17 800 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Förändrad hyra för barn- och utbildningsnämnden uppgående till 1 667 tkr
från och med 2013 beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-05-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar tillägg i beslutsförslaget första
strecksats. Strecksatsen ges följande lydelse:
– Förslag till reviderat lokalprogram för ombyggnation av Huskvarna Teater
godkänns enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderat lokalprogram för ombyggnation av Huskvarna Teater
godkänns enligt utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-05.
– Anslag uppgående till 2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
färdigställande av projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 med 17 184 tkr beaktas i form av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 17 800 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Förändrad hyra för barn- och utbildningsnämnden uppgående till 1 667 tkr
från och med 2013 beaktas i VIP 2012-2014.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 219

Investering i klimatanläggning i Jönköpings läns museum
Ks/2011:257 429
Sammanfattning
Kulturnämnden begär att 25 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av klimatåtgärder i Jönköpings läns museum enligt det förslag
till lokalprogram som upprättats. Investeringen finns upptagen i 2011 års investeringsbudget. Projektet genererar en tillkommande hyra för kulturnämnden
med 2 679 tkr per år.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2011-04-13 § 59 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram för klimat- och säkerhetsanpassning av Jönköpings läns museum godkänns.
– Anslag uppgående till 25 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet. Investeringen finansieras med anslagna medel i
2011 års investeringsbudget.
– Tillkommande hyreskostnad för kulturnämnden uppgående till 2 679 tkr per
år beaktas av kulturnämnden i förslag till VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Lokalprogram för klimat- och säkerhetsanpassning av Jönköpings läns museum godkänns.
– Anslag uppgående till 25 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet. Investeringen finansieras med anslagna medel i
2011 års investeringsbudget.
– Tillkommande hyreskostnad för kulturnämnden uppgående till 2 679 tkr per
år beaktas av kulturnämnden i förslag till VIP 2012-2014.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 220

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2011
Ks/2011:272 133
Sammanfattning
Socialnämnden har upprättat förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska detta förslag fastställas av kommunstyrelsen.
Budgetförslaget bygger på att 280 flyktingar samt anknytningar till redan mottagna flyktingar beräknas placeras i kommunen under 2011. Dessutom förväntas 15 s.k. sekundärflyktingar flytta från andra kommuner till Jönköping. Antalet flyktingar i budgetförslaget motsvarar det antal som finns angivet i det avtal
som slutits med Migrationsverket avseende flyktingmottagandet 2011.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2011-04-19 § 67 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2011 godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2011 godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 221

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 handligar
Stadskontorets yttrande 2011-05-05
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.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-05-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Stadskontoret överlämnar reviderat yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalrådet inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 222
Slutredovisning – Nybyggnad av förskola på Hisingstorp i Jönköping
Ks/2011:196 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 upprättat slutredovisning avseende nybyggnation av Hisingskullens förskola. Byggnationen påbörjades i början av
2009 och förskolan togs i bruk i början av 2010. Investeringsutgiften för förskolan uppgår till 25 747 300 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 55 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Hisingskullens förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Hisingskullens förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 223

Slutredovisning – Nybyggnad Ribbaskolan i Gränna
Ks/2011:197 292
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet Nybyggnad Ribbaskolan i Gränna.
Budgeterad utgift för projektet uppgår till 71 800 tkr och redovisad utgift uppgår till 73 129 tkr. Projektet uppvisar i slutredovisningen ett budgetöverskridande på 1 329 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 52 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Nybyggnad Ribbaskolan
Gränna godkänns med stadskontorets komplettering avseende hyresberäkning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Nybyggnad Ribbaskolan
Gränna godkänns med stadskontorets komplettering avseende hyresberäkning.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 224

Motion om trafiksäker miljö vid förskolor och skolor
Ks/2010:489 500
Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Magnus Rydh (S) föreslår i motion 2010-11-07 att
Jönköpings kommun utarbetar riktlinjer för trafikmiljön runt förskolor/skolor
samt för skolgårdsmiljöer när etablering sker i redan befintliga lokaler.
Kommunfullmäktige har 2010-11-11 § 292 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till gymnasienämnden (nuvarande
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden), skol- och barnomsorgsnämnden
(barn- och utbildningsnämnden) och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-04-18 § 67 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-04-19 § 59 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 225

Motion om utomhusgym i Gränna
Ks/2010:535 810
Sammanfattning
Ewa Jonsson (KD) föreslår i motion 2010-12-13 att ett utomhusgym anläggs i
Braheparken i Gränna.
Kommunfullmäktige har 2010-12-16 § 318 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och kommundelsråd Gränna-Visingsö.
Beslutsunderlag
Motion 2010-12-13
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2011-01-25
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-04-14 § 175 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar följande tillägg:
– Handlingarna i ärendet överlämnas till den lokala utvecklingsgruppen i
Gränna för kännedom.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Handlingarna i ärendet överlämnas till den lokala utvecklingsgruppen i
Gränna för kännedom.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 226

Yttrande över begäran från Jönköping Airport AB om anstånd med
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Jönköpings flygplats

Ks/2011:281 533

Sammanfattning
Jönköping Airport AB har senast den 30 juni 2011 till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt att inkomma med ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för hela verksamheten vid Jönköpings flygplats. Jönköping Airport
AB har nu begärt att tiden för ingivande av ansökan flyttas fram till den 30
september 2012. Mark- och miljödomstolen har berett Jönköpings kommun
möjlighet att lämna synpunkter med anledning av denna begäran.
Beslutsunderlag
Mark- och miljödomstolens kungörelse 2011-05-11 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Tillstyrker begäran om att tiden för ingivande av ansökan om nytt tillstånd
för Jönköpings flygplats flyttas fram till den 30 september 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M)) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun tillstyrker Jönköping Airport AB:s begäran att tiden
för ingivande av ansökan flyttas fram till den 30 september 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun tillstyrker Jönköping Airport AB:s begäran att tiden
för ingivande av ansökan flyttas fram till den 30 september 2012.
Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolens
Jönköping Airport AB
Stadsdirektören
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 227

Planprogram för Strandängen, Jönköpings Kommun
Ks/2011:255 214

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2011-04-20 för yttrande senast
2011-06-17 överlämnat samrådshandling avseende planprogram för Strandängen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2011-04-20 med tillhörande samrådshandling
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Strandängen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Per Johansson (M) och Peter Lundvall (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till planprogram för
Strandängen, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Sbk
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 228

Detaljplan för bevarande och ny bebyggelse i Dunkehallaravinen på
del av Dunkehalla 1:1 m.fl.

Ks/2011:277 214

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2011-05-10 för yttrande
senast 2011-06-01 överlämnat handlingar avseende detaljplan för bevarande
och ny bebyggelse i Dunkehallaravinen på del av Dunkehalla 1:1 m fl, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens kungörelse inkommen 2011-05-10 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bevarande och ny bebyggelse i Dunkehallaravinen på del av Dunkehalla 1:1 m fl,
Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (FP).
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bevarande och ny bebyggelse i Dunkehallaravinen på del av Dunkehalla 1:1 m fl,
Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 229

Begäran om ytterligare medel för genomförande av utbyggnadsobjekt inom cykelplanen
Ks/2011:158 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har 2011-02-17 § 44 föreslagit att ytterligare 5 mnkr
ställs till nämndens förfogande för genomförande av utbyggnadsobjekt inom
cykelplanen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden 2011-02-17 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat anslag med 5 mnkr för genomförande av utbyggnadsobjekt inom
cykelplanen ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering från stadsbyggnadsvisionens
anslag med 3 945 tkr samt 1 055 tkr inom stadsbyggnadsnämndens totala
investeringsram 2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-23 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat anslag med 5 mnkr för genomförande av utbyggnadsobjekt inom
cykelplanen ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering från stadsbyggnadsvisionens
anslag med 3 945 tkr samt 1 055 tkr inom stadsbyggnadsnämndens totala
investeringsram 2011.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 230

Förvärv av Kortebo 2:120
Ks/2011:259 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan Jönköpings
kommun och Ingemar Andersson avseende fastigheten Kortebo 2:120.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-04-12 § 92 att föreslå
kommunfullmäktige följande:
− Köpeavtal genom vilket Jönköpings kommun förvärvar Kortebo 2:120 för
en köpeskilling om 8 000 000 kr godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Översiktskarta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Köpeavtal genom vilket Jönköpings kommun förvärvar Kortebo 2:120 för
en köpeskilling om 8 000 000 kr godkänns.
– Köpet finansieras av tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv, projekt
3501.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal genom vilket Jönköpings kommun förvärvar Kortebo 2:120 för
en köpeskilling om 8 000 000 kr godkänns.
– Köpet finansieras av tekniska nämndens anslag för fastighetsförvärv, projekt
3501.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 231
Entreprenadavtal avseende färjetrafik på leden Gränna-Visingsö
under perioden 2011-2031
Ks/2011:301
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-06-21.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 232

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartal 1
år 2011

Ks/2011:285 270

Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1 år 2011 samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-05-10 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1 år
2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1 år
2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 233

Utvärdering av kommunens förvärv av bostadsrätter och uthyrning
av dessa till socialnämndens målgrupper

Ks/2009:581 290

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-28 att ställa 5 mnkr till tekniska
nämndens förfogande för inköp av bostadsrätter för uthyrning till socialnämndens målgrupper. Socialnämnden gavs i uppdrag att i samverkan med tekniska
nämnden redovisa en utvärdering av kommunens förvärv av bostadsrätter och
uthyrningen av dessa.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2011-04-19 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2011-03-28
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-01 med riktlinjer
Bilaga: Inköpta bostadsrätter under 2010
Bilaga: Socialt kontrakt – introduktion
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 234

Medborgarförslag om fönster i muren vid Hamnpiren i Jönköping
Ks/2010:425 500
Sammanfattning
Leif Liljegren föreslår i ett medborgarförslag 2010-09-30 att fönster byggs i
muren på Hamnpiren i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-09-30
Tekniska nämndens beslut 2011-01-11 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 104 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
L Liljegren
Tn
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 235

Medborgarförslag om belysning över cykelbanan JönköpingBankeryd

Ks/2010:434 312

Sammanfattning
Patrik André föreslår i ett medborgarförslag inkommet 2010-10-06 att belysningen förbättras på cykelvägen mellan Jönköping och Bankeryd.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommundelsråd
Bankeryd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-10-06
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Bankeryd inkommet 2011-02-24
Tekniska nämndens delegationsbeslut 2011-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
P André
Stbn
Tn
Kdr Bankeryd
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 236

Medborgarförslag om trafiksituationen vid Tenhults Naturbruksgymnasium

Ks/2010:450 510

Sammanfattning
Hamid Malekzadegan har i ett medborgarförslag 2010-10-19 föreslagit en hastighetssänkning från nuvarande 50 km/h till 30 km/h på Huskvarnavägen förbi
Tenhults Naturbruksgymnasium samt ett övergångställe på Nässjövägen.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Tenhult.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-10-19
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Tenhult 2010-12-12
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Hamid Malekzadegan
Stbn
Kdr Tenhult
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 237

Medborgarförslag om betongbrygga i Vättern
Ks/2010:465 811
Sammanfattning
Bo Nordström har i ett medborgarförslag 2010-10-26 föreslagit att en betongbrygga byggs vid Vätterstranden någonstans i närheten av Liljeholmsskolan.
Kommunfullmäktige har 2010-10 28 § 266 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-10-26
Miljönämndens beslut 2011-02-09 § 22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämnden delegationsbeslut 2011-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
Bo Nordström
Mn
Tn
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 238
Medborgarförslag om omprövning av skötselplaner för naturvårdsområden
Ks/2010:487 330
Sammanfattning
Owe Wihlborg föreslår i ett medborgarförslag 2010-11-05 att en genomgripande planering och översyn av skötselåtgärder görs enligt en rullande plan för
kommunens naturvårdsområden.
Kommunfullmäktige har 2010-11-11 § 293 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-11-05
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 99 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
O Wihlborg
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-06-07

§ 239
Medborgarförslag om avlämningsplats vid Talavidskolan

Ks/2010:495 512

Sammanfattning
Kjersti Kvernebo Sunnergren har i ett medborgarförslag föreslagit att en plats
för att lämna och hämta barn anordnas vid Talavidskolan.
Kommunfullmäktige har 2010-12-16 § 319 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsens för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-10-07
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03 17 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens delegationsbeslut 2011-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara bifallet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara bifallet.
Beslutet expedieras till:
K Kvernebo Sunnergren
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39

