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§ 24

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Camilla Littorin välkommen. Camilla Littorin, som föreslagits till tjänsten som
Näringslivschef tillika chef över Destination Jönköping, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl. 12.00
med fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 25

Meddelanden
Anmäls:
Regeringens beslut 2012-01-12 om urbant utvecklingsarbete från 2012. Beslutet överlämnat till kommunalråden inom ansvarsområde 1 samt integrationssamordnaren.
Skrivelse från Jönköpings Länstrafik AB angående bokslutsprognos för 2011.
Skrivelsen överlämnad till ledningsutskottet, stadsbyggnadskontoret, stadsdirektören och ekonomichefen.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2011-12-09 § 88-100.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-09 § 1-8
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 26

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid stadskontoret
till Bangladesh för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet, utbildningsförvaltningen samt en politiker från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet.
Stadsdirektörens beslut:
om besluts- och behörighetsattestanter år 2012 för stadskontoret
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2012-03-18/04-01 med anledning av Earth Hour
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2012-06-11/17 med anledning av FN-förbundets kongress.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Finanschefens beslut om upptagande av lån i Kommuninvest på 350 mnkr med
utbetalningsdag 2012-01-31.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-09 § 1-8.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 27

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011
Ks/2012:62 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport för 2011 har upprättats. Rapporten överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 daterad 2012-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-01-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-01-30 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta initiativ till
en aktiv dialog med arbetsförmedlingen i syfte att rikta ytterligare resurser
till prioriterade grupper på arbetsmarknaden.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) 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 Mats Greens (M) 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

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)

x
x
x
x
x
x
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Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

x

Summa

9

7

x
x
x
x
x
x
x
x
6

0

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 28
Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet
Ks/2011:475 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har sammanställt ett förslag till Handlingsprogram för
trygghet och säkerhet. Handlingsprogrammet syftar bl.a. till att redogöra för
vilka framgångsfaktorer och målsättningar som finns för verksamheten. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och samverkande organisationer.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2012-01-17 med förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings kommun
Miljönämndens beslut och tillhörande tjänsteskrivelse 2011-12-07 § 157
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 454 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 283 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 174 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 168 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-12-21 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 5 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-01-24 § 7 med tillhörande handlingar
Övriga remissvar enligt förteckning daterad 2012-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2012-01-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fastställa Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014
– Uppdra till kommunstyrelsen att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt att kunna göra mindre förändringar i dokumentet
– Kommunstyrelsen får i uppgift att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet
– Stadsbyggnadsnämnden får i uppgift att fastställa program för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-01-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings
kommun fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt, vid behov, genomföra mindre justeringar i handlingsprogrammet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fastställa delprogram för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings
kommun fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt, vid behov, genomföra mindre justeringar i handlingsprogrammet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fastställa delprogram för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.

Justerandes signatur
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§ 29

Anställning av chef för Destination Jönköping/Näringslivschef
Ks/2012:64 023
Sammanfattning
Befattningen som chef för Destination Jönköping tillika näringslivschef i Jönköpings kommun har ledigförklarats. Rekryteringsförfarande har genomförts
med berörda kommunalråd, företrädare för Destination Jönköping, tjänstemän
och fackliga företrädare. Camilla Littorin föreslås som ny chef för Destination
Jönköping tillika näringslivschef.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 2012-01-11
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Camilla Littorin anställs som chef för Destination Jönköping tillika näringslivschef fr.o.m. 2012-03-01 tillsvidare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
– Camilla Littorin anställs som chef för Destination Jönköping tillika näringslivschef fr.o.m. 2012-03-01 tillsvidare.
Beslutet expedieras till:
C Littorin
Stadsdirektören
Personalavdelningen
Destination Jönköping

Justerandes signatur
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§ 30

Motion om en utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer
Ks/2011:323 650
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) och Kristina Winberg (SD) föreslår mot bakgrund av vad
som anförs i motion 2011-06-13 att en oberoende utredning av lärarnas situation och rättssäkerhet i kommunen vid våldsamma situationer tillsätts i enlighet
med de intentioner som motionärerna anger.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 197 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-13
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 162 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över de olika styrdokument som berör brott inom
skolan samt upprätta ett samlat dokument som föreläggs fullmäktige för beslut.
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att då dokumentet fastställts vidta erforderliga informationsinsatser riktade till skolans personal, elever samt deras föräldrar.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över de olika styrdokument som berör brott inom
skolan samt upprätta ett samlat dokument som föreläggs fullmäktige för beslut.

Justerandes signatur
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– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att då dokumentet fastställts vidta erforderliga informationsinsatser riktade till skolans personal, elever samt deras föräldrar.
– Motionen förklaras besvarad.
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§ 31

Yttrande över betänkandet ”Händelseanalyser vid självmord inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2010:45)
Ks/2011:538 770
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2011-11-15 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt betänkandet ”Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2010:45). Remissvaren ska ha kommit in till
Socialdepartementet senast den 15 februari 2012.
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2010:45)
Socialnämndens beslut 2012-01-17 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-01-18 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Räddningschefens skrivelse 2012-01-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar 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 betänkandet
”Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2010:45).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet
”Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten” (SOU 2010:45).
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än
Råddningschefen

Justerandes signatur
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§ 32

Överenskommelse om flyktingmottagande 2012-2013
Ks/2011:578 133
Sammanfattning
Länsstyrelsen har inkommit med ett förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2011-12-20 § 208 och föreslår bl.a. att
Jönköpings kommun åtar sig att respektive år 2012 och 2013 ta emot 250 nyanlända flyktingar, varav ca 215 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga. Socialnämnden föreslår också att cirka 35 flyktingar anvisas
plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens ursprungliga förslag – överenskommelse med Länsstyrelsen i
Jönköpings län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 208 med tillhörande tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens reviderade förslag enligt kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) yttrande – överenskommelse med Länsstyrelsen i Jönköpings län om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för åren 2012 och 2013 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att årligen ta emot 250 nyanlända
flyktingar, varav cirka 215-230 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga.
– Cirka 20 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35 flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för åren 2012 och 2013 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att årligen ta emot 250 nyanlända
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flyktingar, varav cirka 215-230 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga.
– Cirka 20 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35 flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.
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§ 33

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram – uppföljning 2011
Ks/2011:522 105
Sammanfattning
Enligt det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog i november 2007, ska nämnderna varje år i oktober anordna ett
möte med barn och ungdomar för att diskutera deras syn på den kommunala
politiken. Nämnderna ska årligen i januari redovisa till kommunfullmäktige
vilka politiska ställningstaganden som blivit följden av de frågor som behandlats vid nämndernas möte med barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse till nämnderna 2011-05-17
med Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder 2011
Tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 254 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-10 § 424 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 164 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 151 med tillhörande
handlingar
Socialnämndens beslut 2011-11-15 § 188 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2011-11-16 § 123 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2011-11-17 § 150 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2011-12-07 § 166 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse
Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder inför 2012
Centralt ungdomsforums viktigaste förslag till åtgärder 2012
Svar från Jönköpings Länstrafik AB inkommet 2011-12-13 med svar på frågor
ställda vid nämndernas möten under hösten 2011.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2012 till kommunfullmäktige redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av
nämndernas beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i
ett första steg ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i övriga nämnder september 2013.
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i december 2012 presentera en
modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per den 30 juni 2013
och därefter vara årligt återkommande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i juni 2012 till kommunstyrelsen
redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av nämndernas
beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i ett första steg
ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och
socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser
implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i
övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i oktober 2012 till kommunstyrelsen presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas
per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-01-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med det
tillägget att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samband med nästkommande års uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet redogöra
för sitt arbete med att utveckla och utvärdera inflytandefrågorna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) meddelar den kompletteringen i den
andra strecksatsen i sitt förslag att uppdraget som ges till kommunstyrelsen ska
presenteras till kommunfullmäktige.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag nämligen följande:
Kommunstyrelsen för egen del
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i juni 2012 till kommunstyrelsen
redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av nämndernas
Justerandes signatur
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beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i ett första steg
ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och
socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser
implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i
övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i oktober 2012 till kommunstyrelsen presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas
per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2012 till kommunfullmäktige redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av
nämndernas beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i
ett första steg ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i december 2012 till kommunfullmäktige presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun
med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 34

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun
Ks/2011:527 800
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2011-11-17 § 149 godkänt ett visionsdokument 2012 –
2018 för fritidsnämnden samt beslutat att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställelse.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2011-11-17 § 149 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 21 med särskilt yttrande
Vision 2012 – 2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun med kommunalrådet Birgit Sievers (MP) föreslagna justeringar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-01-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Vision 2012-2018 för fritidspolitiken fastställs, med de av undertecknad
föreslagna justeringarna, som vägledning för fritidspolitikens utveckling i
Jönköpings kommun. Visionens genomförandetakt bestäms av de samhällsekonomiska förutsättningarna och prövas årligen i samband med beslut om
verksamhets- och investeringsplan och budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Vision 2012-2018 för fritidspolitiken fastställs, med de av kommunalrådet
Birgit Sievers (MP) föreslagna justeringarna, som vägledning för fritidspolitikens utveckling i Jönköpings kommun. Visionens genomförandetakt bestäms av de samhällsekonomiska förutsättningarna och prövas årligen i
samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan och budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-08

§ 35

Översyn av nuvarande regelverk för föreningsbidrag avseende kulturnämnden
Ks/2011:576 805
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 335 att införa en ny modell för
hyressättning på objekt som hyrs ut till föreningslivet från och med den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt fritidsnämnden
och kulturnämnden att göra en översyn av nuvarande regelverk för föreningsbidrag. Kulturnämnden har 2011-12-14 § 177 beslutat om förslag till nytt regelverk för bidrag till kulturföreningar till följd av marknadshyressättning av
kommunala fastigheter.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 177 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämndens redovisning avseende översyn av bidragsgivning till kulturföreningar med anledning av förändrade principer för hyressättning av
lokaler godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-01-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämndens redovisning avseende översyn av bidragsgivning till kulturföreningar med anledning av förändrade principer för hyressättning av
lokaler godkänns.
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§ 36

Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
Ks/2012:68 800
Sammanfattning
Enligt reglemente för kulturnämnden ska nämnden ”utarbeta förslag till förändringar i dokumentet Kultur i Jönköpings kommun – Mål och idéer för utveckling.” Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige 1999-08-26 och utgör
kommunens kulturplan.
Kulturnämnden har 2012-01-18 § 9 beslutat att överlämna förslag till kulturoch biblioteksplan till kommunstyrelsen. Kulturnämndens förslag samt kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) reviderade förslag har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för
synpunkter på avsnittet Folkbibliotek.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens förslag – Kultur- och biblioteksplan Jönköpings kommun
2012 – 2014
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag – Kultur- och biblioteksplan
Jönköpings kommun 2012 – 2014
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-08

§ 37

Tilläggsanslag för byggnation av förskola i Huskvarna, Eriksberg
Ks/2012:79 290
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och kommer att avgöras i annan ordning.

Justerandes signatur
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§ 38

Medborgarförslag om kommunal alkohol- och drogsamordnare
Ks/2011:185 700
Sammanfattning
Pia Gudbrand har inkommit med ett medborgarförslag där hon påtalar behovet
av en samordnare för frågor som rör alkohol och droger i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-24 § 100 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-02-28
Socialnämndens beslut 2011-05-17 § 87 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2011-08-18 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 161 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 145 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-01-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillse att behovet av alkohol- och
drogpolitisk samordning tillgodoses.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att tillse att behovet av alkohol- och drogpolitisk samordning tillgodoses.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att tillse att behovet av alkohol- och drogpolitisk samordning tillgodoses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillse att behovet av alkohol- och
drogpolitisk samordning tillgodoses.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
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§ 39

Konferens "Förskolebarns psykiska hälsa"
Ks/2012:78 029
Sammanfattning
Jönköpings kommun inbjuder tillsammans med Landstinget i Jönköpings län
till avslutande lärandeseminarier kring förskolebarns psykiska hälsa. Seminarierna är en del i projektet ”Modellområde psykisk hälsa barn och unga”, som
genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarierna
äger rum i Huskvarna den 20 februari 2012.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare anmäls till konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare anmäls till konferensen.
– Carina Sjögren (S) med Dan Mattsson (S) som ersättare utses att delta i konferensen. Majoritetspartierna har att anmäla en representant senare.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet
D Mattsson
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§ 40

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning om allemansrätt
Ks/2011:570 336
Sammanfattning
Naturvårdsverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2012-02-10
yttra sig över genomförd utredning om allemansrätten.
Beslutsunderlag
Naturvårdsverkets utredning
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-01-24
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-25 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över utredningen ”Allemansrätten och dess framtid” lämnas till
Naturvårdsverket enligt särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över utredningen ”Allemansrätten och dess framtid” lämnas till
Naturvårdsverket enligt särskilt upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Naturvårdsverket
Fn
Tn
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§ 41

Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Ks/2011:422 530
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
sin helhet den 30 oktober 2008. Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete, som med helhetsperspektiv behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling. Stadens hållbara kommunikationer är ett av
stadsbyggnadsvisionens utvecklingsområden där projektet Kommunikationsstrategin ingår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med tillhörande bilaga
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19 § 352 om återremiss
Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringsbeslut om planens genomförandetakt antas i samband
beslut om budgetens investeringsplan. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-01-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Till kommunstyrelsen utdelas skrivelse 2012-02-06 från Naturskyddsföreningen m.fl. med en begäran om att kommunstyrelsen ska skjuta upp beslutet
gällande genomfart genom Rocksjönaturen.
Justerandes signatur
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Yrkanden
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras och anmäls
för behandling av kommunstyrelsen 2012-02-22 och kommunfullmäktige
2012-02-23. Detta för att möjliggöra för Naturskyddsföreningen m.fl. att inkomma med synpunkter före kommunstyrelsens behandling.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag. Vidare yrkar
hon, med instämmande av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Protokollsanteckningar
Peter Lundvall för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet anser att när det gäller Kålgården så räcker det med att peka ut
ändpunkterna, Kålgårds- respektive Tullportsrondellerna för en stadsgata genom området och att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att se till detaljerna.”
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi vill klargöra att vi ser det som naturligt och självklart att kontinuerligt omvärdera ställningstagande i enskilda delar av kommunikationsstrategin – likväl
som övriga strategier kontinuerligt omvärderas och revideras – utifrån förändrade förutsättningar och en, ur samtliga perspektiv, hållbar stadsutveckling. I
detta sammanhang kan särskilt nämnas trafiklösningar och trafiksituationen på
och omkring Munksjöbron”.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet vid dagens sammanträde
respektive återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till att återremittera detsamma.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)

x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
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Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

x

Summa

8

29

x
x
x
x
x
x
x
6

1

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår från att rösta beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Härefter upptas till avgörande de beredande kommunalrådens förslag i sakfrågan varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens har alltså beslutat följande:
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
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§ 42

Medborgarförslag om att radera den föreslagna genomfartsleden på
Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen ur Kommunikationsstrategin
Ks/2011:484 501
Sammanfattning
Boende på Torpa/Gräshagen föreslår genom ett medborgarförslag att den Kommunikationsstrategi som kommunen står i begrepp att anta ändras på så sätt att
Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen inte ska föreslås som ny huvudgata.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 323 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-10-26
Protestlista med 522 namnunderskrifter
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning då den allmänna nyttan med åtgärderna kring att skapa ett hållbart trafiksystem för staden är
större än de enskilda olägenheter som respektive åtgärd innebär.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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§ 43

Medborgarförslag om ny vägsträckning på Kålgårdsområdet
Ks/2011:503 310
Sammanfattning
Hans Johansson, Greta Johansson samt Ulla-Britt Lotun, fastighetsägare på
Stenhuggargatan, har i ett medborgarförlag påpekat att man inte anser att det är
möjligt att öppna Stenhuggargatan mot Odengatan. Man menar att det kräver
ett betydande utredningsarbete med hänsyn till markens beskaffenhet m.m.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 323 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående ny gatusträckning genom Kålgården föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i
Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsatta arbetet med den
nya gatusträckningen kommer kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, buller och markförhållanden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-08

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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§ 44

Medborgarförslag om trafikkaoset på Kålgården
Ks/2011:506 510
Sammanfattning
Fem personer boende på Kålgården motsätter sig i ett medborgarförslag den
koppling som föreslagits mellan Östra Strandgatan och Odengatan genom att
öppna Stenhuggargatan mot Odengatan.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 346 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående ny gatusträckning genom Kålgården föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i
Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsätta arbetet med den
nya gatusträckningen kommer kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, buller och markförhållanden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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§ 45

Medborgarförslag om vägsträckning m.m inom Kålgårdsområdet
Ks/2011:550 310
Sammanfattning
Monica och Leif Ahlgren har i ett medborgarförslag lämnat ett antal synpunkter som rör trafik och annat på Kålgårdsområdet.
Kommunfullmäktige har 2011-12-22 § 380 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-07 med komplettering 2011-12-05
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning. Medborgarförslaget stödjer Kommunikationsstrategin i behovet av en
ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan samt att det är viktigt
med en fungerande trafikmiljö inom Kålgården. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsätta arbetet med den nya gatusträckningen kommer
kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, m.m.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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