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§ 46

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om preliminärt bokslutsresultat för 2011 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2012.
Vidare informerar Leif Eriksson om kommunens granskning av fakturahantering och leverantörskontakter m.m. inom tekniska kontoret. Ordförande Mats
Green (M) framför kommunstyrelsens tack till stadsdirektören, ekonomichefen
och andra inom stadskontoret som medverkat i arbetet.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens rapport 2012-01-25 ”Granskning av IT inom gymnasieskolan”. Rapporten har överlämnats till kommunalråden inom ansvarsområde
2, stadsdirektören och IS/IT-chefen.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-23 § 9-14.
Tekniska utskottets protokoll 2012-01-25 § 1-2.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-01-10 § 1-8.
Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2011-12-13 § 1-9

Månsarp-Taberg

2011-12-14 § 35-44

Tenhult

2011-12-08 § 23-32

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Österrike för personal vid räddningstjänsten
till Österrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Spanien för personal vid Flahultsskolan
till Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Grekland och Ungern för personal vid Per Brahegymnasiet.
Stadsdirektörens beslut att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över
Vindbrons västra sida 2012-04-23--05-25 med anledning av projektet vårt varumärke som arbetsgivare.
Finanschefens beslut
om omsättning av två lån i Kommuninvest på 50 mnkr respektive 75 mnkr.
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån från Kommuninvest i
Sverige AB på 240 mnkr med utbetalningsdag 2012-12-10.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-23 § 9-14.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-01-10 § 1-8.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-22

§ 49
Motion om att göra motioner tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida
Ks/2011:433 000
Sammanfattning
I motion 2011-09-19 yrkar Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) att
inkomna motioner till kommunfullmäktige, deras beredningsstatus samt tillhörande motionssvar bör göras tillgängliga på Jönköpings kommuns webbplats
för att därigenom öka transparensen gentemot kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 280 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas i samband med handläggningen att även väga in konsekvenser med anledning av personuppgiftslagen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-02-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ärendet överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas att i samband med handläggning av ärendet väga in konsekvenser utifrån personuppgiftslagen.
– Motionen anses därmed vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas att i samband med handläggning av ärendet väga in konsekvenser utifrån personuppgiftslagen.
– Motionen anses därmed vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Preliminärt bokslutsresultat för 2011 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2012
Ks/2012:97 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för år 2011. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2011. I
ärendet ingår även förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas
resultatfonder samt investeringsbudgetens avräkning för 2011 med förslag till
överföring av investeringsanslag till 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-06
Bilaga 1: Preliminärt bokslut 2011
Bilaga 2: Resultatfonder 2011
Bilaga 3: Investeringsbudgetens avräkning 2011
Bilaga 4: Investeringsbudgetens avräkning för affärsdrivande verksamhet 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2011.
Förslag till kommunfullmäktige:
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2012 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 370 684 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
370 600 tkr, medan 84 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2011 års bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontoret förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-02-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2011.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2012 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 370 684 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
370 600 tkr, medan 84 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2011 års bokslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2012:54 019
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en rapport som redovisar samarbetet under 2011
mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår daterad 2012-01-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-22

§ 52
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB
Ks/2012:91 009
Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum 2012-03-26. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2011-11-14 § 73
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2012-03-26.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2012-03-26.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
A Hulusjö
U Rosander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Ändring av sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2012
Ks/2012:95 101
Sammanfattning
Med anledning av förändrade beredningstider avseende framtagandet av Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2013-2015 föreslås en justering av kommunstyrelsens sammanträdestider under oktober månad 2012. Föreslagen justering innebär att kommunstyrelsen sammanträder den 17 oktober för behandling av VIP 2013-2015. Nu gällande VIP-sammanträde den 10 oktober kvarstår, dock som ett ordinarie sammanträde. Planerat kommunstyrelsesammanträde den 24 oktober utgår därmed.
Enligt föreliggande förslag förblir kommunfullmäktiges sammanträdesdatum
oförändrade. Dock föreslås att kommunfullmäktiges behandling av VIP 20132015 flyttas från den 18 oktober till den 25 oktober i linje med kommunstyrelsens behandling.
Beslutsunderlag
Justerad sammanträdesplan avseende oktober 2012
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tidigare fastställd sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2012 justeras i
enlighet med särskilt upprättat förslag avseende oktober månad.
– Sammanträdesplan fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med justerat förslag.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Tidigare fastställd sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2012 justeras i
enlighet med särskilt upprättat förslag avseende oktober månad.
– Sammanträdesplan fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med justerat förslag.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Yttrande över promemorian ”Översyn av den statliga ersättningen
till kommuner för mottagande av ensamkommande barn” (Ds
2011:34)
Ks/2011:544 136
Sammanfattning
Justitiedepartementet har med remiss 2011-12-02 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt promemorian ”Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för
mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34)”. Justitiedepartementet
önskar kommunens svar senast den 5 mars 2012.
Beslutsunderlag
Promemorian (Ds 2011:34)
Socialnämndens beslut 2012-01-17 § 8 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) lämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Justitiedepartementet som kommunens yttrande över promemorian ” Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av
ensamkommande barn (Ds 2011:34)”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Justitiedepartementet som kommunens yttrande över promemorian ” Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av
ensamkommande barn (Ds 2011:34)”.
Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Yttrande i mål angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges
beslut den 26 maj 2011, § 181, över ansökan om uppförande av
gruppstation för vindkraft
Ks/2011:381 000
Sammanfattning
Kammarrätten i Jönköping har förelagt Jönköpings kommun att senast den 24
februari 2012 svara i rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Kammarrättens föreläggande jämte överklaganden
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 2011-12-21
Jönköpings kommuns yttrande 2011-08-31 till förvaltningsrätten
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-03 med förslag till yttrande till kammarrätten
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03 med förslag till kommunstyrelsen
beslut:
– Yttrande till Kammarrätten i Jönköping lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Kammarrätten i Jönköping lämnas enligt upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Kammarrätten
Stadsjuristen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Komplettering av resepolicy
Ks/2012:99 003
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att kommunens resepolicy kompletteras med styrning
rörande användning av P-skiva/långtidskort, användning av cykelhjälm samt
bilförares användning av mobiltelefon.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-03
Resepolicy
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Resepolicy daterad 2011-08-17 kompletteras i enlighet med förslagen i
stadskontorets tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Resepolicy fastställd av kommunstyrelsen 2011-08-17 kompletteras i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-03.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Resepolicy fastställd av kommunstyrelsen 2011-08-17 kompletteras i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-03.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Stadsdirektören
Personalavdelningen
Informationschefen
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Konferens "Klimatförändring – effekter och anpassning i Jönköpings län"
Ks/2012:76 029
Sammanfattning
Inbjudan till den nionde klimatkonferensen i Jönköping, i år under rubriken
”Klimatförändring – effekter och anpassning i Jönköpings län”. Arrangörer är
Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping Energi, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar i Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings
län, Regionförbundet Jönköpings län och Trafikverket.
Konferensen, som äger rum den 17 april 2012 kl 11.00 – 16.30, är kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i klimatkonferensen den 17 april 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds tillfälle att delta i klimatkonferensen den 17 april 2012.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Seminarium "Studentbostadsfrågor"
Ks/2012:100 029
Sammanfattning
Studentbostadsgruppen, ett samarbetsorgan mellan Jönköpings kommun, Studentkåren och fastighetsägare i Jönköping, inbjuder till seminarium om studentbostadsfrågor. Seminariet äger rum den 22 mars 2012 kl 13.00 – 16.00 och
är kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare erbjuds att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare erbjuds att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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