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§ 59

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
utredningschef Andreas Zeidlitz om folkmängdsprognos 2012-2015 med utblick mot 2021 och
ekonomichef Leif Eriksson om årsredovisningen för 2011.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 13.00.
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§ 60

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2012-01-30 § 1-7.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:06 ”Budgetförutsättningar för
åren 2012-2016”.
Ledningsutskottets protokoll

2012-02-06 § 15-20
2012-02-20 § 21-26

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2012-01-31 § 1-9

Norrahammar-Hovslätt

2011-12-07 § 42-53

Skärstad-Ölmstad

2012-01-23 § 1-4

Anmäls vid sammanträdet:
Under sammanträdet ställer Alf Gustafsson (S) frågan hur arbetet med att ta
fram en ny vision för Jönköpings kommun går vidare. Ordföranden meddelar
att kommunstyrelsen under april månad kommer att ha en fördjupad diskussion
kring visionsarbetet m.m.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 61

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja ansökan om utdelning ur stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Polen och Ryssland för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Polen, England och Frankrike för personal vid stadsbyggnadskontoret.
Stadsdirektörens beslut att:
bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida 201210-08/21 med anledning Fairtrade Fokus
bifalla ansökan om flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen 2012-03-23 med
anledning av Nordens Dag
utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter,
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
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:
Jönköpings somaliska förening 4 000 kr för bidrag till fotbollsturnering 2011
Hyresgästföreningen sydost 50 000 kr för verksamhetsutveckling Österängen
2012
ABF Jönköpings län 45 000 kr för utvecklingsstöd Österängen.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll

2012-02-06 § 15-20
2012-02-20 § 21-26

Personalutskottets protokoll

2012-01-11 § 1-8

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 62

Årsredovisning för 2011
Ks/2012:115 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2011, vilken härmed överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-22
Årsredovisning 2011 daterad 2012-02-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2011 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +101 mnkr och en balansomslutning med 5 965 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +161 mnkr och en balansomslutning med
13 207 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2011 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +101 mnkr och en balansomslutning med 5 965 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +161 mnkr och en balansomslutning med
13 207 mnkr.
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§ 63

Verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen
Ks/2012:93 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens
verksamhet avseende 2011. Den överlämnas till kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-02-15
Verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens beslut
– Verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
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§ 64

Folkmängdsprognos för Jönköpings kommun 2012-2015 med utblick
mot 2021
Ks/2012:104 121
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en folkmängdsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2012–2015. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2021.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21
Folkmängdsprognos 2012–2015 med utblick mot 2021 daterad 2012-02-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–700 personer för
perioden 2012–2015.
– I en utblick mot 2021 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–700 personer för
perioden 2012–2015.
– I en utblick mot 2021 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
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§ 65

Sveriges Kommuner och Landstings strategi för eSamhället
Ks/2012:96 000
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en strategi för eSamhället. Strategins satsningar bedöms ligga i linje med kommunens målsättning
att Jönköpings kommun ska vara en av landets tio bästa kommuner inom eförvaltning och e-tjänster. I inkommen tjänsteskrivelse föreslås att kommunen
antar strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13
Strategi för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att, tillsammans med
förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i
kommunens planer för och arbete med e-förvaltning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i kommunens planer
för och arbete med e-förvaltning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i kommunens planer
för och arbete med e-förvaltning.
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§ 66

Förändringar av kommunens styrdokument i enlighet med fastställd
nomenklatur
Ks/2011:366 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22 § 217 att fastställa en ny nomenklatur för kommunens styrdokument. I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att strukturera och ändra benämningar på styrdokument, se över
möjligheten att ta bort eller föra samman vissa dokument samt utarbeta en enhetlig grafisk profil för styrdokumenten. Stadskontoret har nu upprättat ett förslag till förändringar av kommunens styrdokument samt utarbetat ett förslag till
grafisk profil.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13
Stadskontorets förslag till förändringar av kommunens styrdokument daterat
2012-02-10
Stadskontorets förslag till grafisk profil
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-01-17 § 13 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-01-18 § 9 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-01-18 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-01-24 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunfullmäktige fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige upphävs i enlighet
med upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunfullmäktige fastställs.
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– Samtliga nämnder ges i uppdrag att enligt upprättat förslag besluta om att
ändra benämningar, upphäva, föra samman eller ta bort styrdokument för
respektive nämnd samt genomföra nödvändiga administrativa åtgärder för
att anpassa respektive styrdokument till gällande nomenklatur. Uppdraget
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-12-31.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av den egna nämnden, i enlighet
med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida
www.jonkoping.se.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunstyrelsen fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunstyrelsen upphävs i enlighet med
upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunstyrelsen fastställs.
– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra administrativa åtgärder för att
anpassa respektive styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde
till fastställd nomenklatur. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen
senast 2012-12-31.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, i enlighet med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida www.jonkoping.se.
– Stadskontorets förslag till grafisk profil för kommunens styrdokument godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-02-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunstyrelsen fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunstyrelsen upphävs i enlighet med
upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunstyrelsen fastställs.
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– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra administrativa åtgärder för att
anpassa respektive styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde
till fastställd nomenklatur. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen
senast 2012-12-31.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, i enlighet med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida www.jonkoping.se.
– Stadskontorets förslag till grafisk profil för kommunens styrdokument godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunfullmäktige fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige upphävs i enlighet
med upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunfullmäktige fastställs.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att enligt upprättat förslag besluta om att
ändra benämningar, upphäva, föra samman eller ta bort styrdokument för
respektive nämnd samt genomföra nödvändiga administrativa åtgärder för
att anpassa respektive styrdokument till gällande nomenklatur. Uppdraget
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-12-31.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av den egna nämnden, i enlighet
med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida
www.jonkoping.se.
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§ 67

Motion om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på
Ryhovs sjukhus
Ks/2011:397 779
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Britt-Marie Glaad (S) anför i motion 2011-08-29 att det
på Ryhovs sjukhus ofta förekommer att patienter som egentligen borde skrivas
ut blir kvar på sjukhuset då kommunen inte har möjlighet att ta emot dem på
något av kommunens boenden eller korttidsplatser. Motionärerna anför vidare
att problemet finns inom både somatisk och psykiatrisk vård och att detta inte
är bra för vare sig den som väntar på en placering eller den som får sin planerade operation/behandling inställd p.g.a. att sjukhussängen är upptagen av en
medicinskt färdigbehandlad person. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna
att en genomlysning görs av hur kommunen möter upp kommunmedborgarnas
vårdbehov efter sjukhusvård samt vilka förändringar som kan behöva göras.
Kommunfullmäktige har 2001-09-01 § 238 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-29
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 205 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-12-21 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
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§ 68

Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av konst
Ks/2011:567 865
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-12-14 överlämnat rapport angående granskning av kommunens hantering av konst. Kommunrevisionen önskar
kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2012-03-23.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-12-14 med tillhörande rapport
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-02-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-02-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen i ärendet granskning av kommunens hantering av konst.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kulturnämnden att ta fram och besluta om riktlinjer för
konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av sambandet mellan konst och hälsa.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådsyttrandet samt kulturnämndens och stadskontorets yttranden som svar till kommunrevisionen i ärendet
granskning av kommunens hantering av konst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande 2012-02-28 överlämnas till kommunrevisionen som
svar i ärendet "Granskning av kommunens hantering av konst".
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först till avgörande uppta de båda förslagen till yttrande till kommunrevisionen.
Härefter upptas till avgörande förslaget till kommunfullmäktige avseende uppdrag till kulturnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande till kommunrevisionen
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
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 Anna Mårtenssons (FP) 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)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (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 Anna Mårtenssons (FP) förslag avseende yttrande till kommunrevisionen.
Uppdrag till kulturnämnden
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag och finner förslaget bifallet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för avslag på förslaget.

Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (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 Anna Mårtenssons (FP) förslag avseende uppdrag till kulturnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således för egen del beslutat:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande samt kulturnämndens och stadskontorets yttranden som svar till
kommunrevisionen i ärendet granskning av kommunens hantering av konst.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kulturnämnden att ta fram och besluta om riktlinjer för
konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av sambandet mellan konst och hälsa.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag angående yttrande till kommunrevisionen. Vidare reserverar
sig S-gruppen mot beslutet att bifalla förslaget om uppdrag till kulturnämnden.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen inom äldreomsorgen
Ks/2010:276 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 76 att uppdra åt socialnämnden
att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom
äldreomsorgen. Socialnämnden gavs samtidigt i uppdrag att senast i november
2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den
förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer. Eftersom ansvaret från och med januari 2011 åligger äldrenämnden har
kommunfullmäktiges uppdrag behandlats av äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2011-11-16 § 121 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Äldrenämndens redovisning angående uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen godkänns.
– Inga behov av revidering av regelverket föreligger.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att under en
provperiod avskaffa biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i augusti 2012.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att ta fram förslag till ytterligare förenkling
av biståndshandläggningen. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i december 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Äldrenämndens redovisning angående uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen godkänns.
– Inga behov av revidering av regelverket föreligger.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att under en
provperiod avskaffa biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i augusti 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Uppdrag ges till äldrenämnden att ta fram förslag till ytterligare förenkling
av biståndshandläggningen. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i december 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Feriepraktik och sommarjobb 2012
Ks/2012:133 039
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-01-23 § 12 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2012. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges
beslut om VIP 2012-2014 samt bedömning av det aktuella arbetsmarknadsläget
för ungdomar inför sommaren 2012.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2012 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under i huvudsak juni – augusti 2012 anordnas 300 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2012.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 3 900 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som kollektivavtal inte reglerar lön.
– Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2012 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2,5 mnkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden före kommunfullmäktiges behandling av ärendet inkommer med ett medgivande till
föreslagen disposition ur resultatfonden föreslås kommunfullmäktige besluta
följande:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att – utöver de av
nämnden redan beslutade 200 sommarjobben – anordna ytterligare 100 sommarjobb under 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Feriepraktik anordnas 2012 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under i huvudsak juni – augusti 2012 anordnas 300 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2012.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 3 900 kr
per person.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som kollektivavtal inte reglerar lön.
– Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2012 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2,5 mnkr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Yttrande över framställan från Transportstyrelsen om ändring av
trafikförordningen
Ks/2011:559 511
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att senast
2012-03-15 yttra sig över Transportstyrelsens framställan till regeringen om
ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets PM 2011-11-22
Miljönämndens beslut 2012-01-18 § 26 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Miljönämndens beslut 2012-01-18 § 26 med tillhörande tjänsteskivelse och
stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Näringsdepartementet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens beslut
– Miljönämndens beslut 2012-01-18 § 26 med tillhörande tjänsteskivelse och
stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Näringsdepartementet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Yttrande över ”Värna Vårda Visa – ett program för förvaltning av
skyddad natur i Jönköpings län 2012-2015”
Ks/2011:571 430
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2012-03-14
yttra sig över remissen ”Värna Vårda Visa – ett program för förvaltning av
skyddad natur i Jönköpings län 2012-2015”.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2011-12-16
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 41 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse och tekniska nämndens beslut 2012-01-21 § 41 med tillhörande
tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse och tekniska nämndens beslut 2012-01-21 § 41 med tillhörande
tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 73

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2011
Ks/2012:85 420
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling revideras i enlighet
med vad som framkommit i genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-23
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2013-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
Åtgärder
- Miljözon: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Brynmiljöer: Åtgärden ska tydliggöras inom ramen för PHU 2013-2020
- Hävd av ängs- och hagmarker – plan: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Vindkraftandelar – tomter: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Energimätning – Norrahammars Kommunala Bostäder: Åtgärden flyttas
fram till 2012
- Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkyla plan: Åtgärden ställs in
- Bilpool – utvärdering: Åtgärden ställs tills vidare in
- Elfordon – inköp: Åtgärden flyttas till 2012
- Miljöarbete i skolan: Åtgärden ställs in
- Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Subventionerade kollektivtrafikkort: Åtgärden ställs in
- Informationskampanj – personresor: Åtgärden ställs in
- Övriga 2011 års mål och åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-27 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2013-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
Åtgärder
- Miljözon: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Brynmiljöer: Åtgärden ska tydliggöras inom ramen för PHU 2013-2020
- Hävd av ängs- och hagmarker – plan: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Vindkraftandelar – tomter: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Energimätning – Norrahammars Kommunala Bostäder: Åtgärden flyttas
fram till 2012
- Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkyla plan: Åtgärden ställs in
- Bilpool – utvärdering: Åtgärden ställs tills vidare in
- Elfordon – inköp: Åtgärden flyttas till 2012
- Miljöarbete i skolan: Åtgärden ställs in
- Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Subventionerade kollektivtrafikkort: Åtgärden ställs in
- Informationskampanj – personresor: Åtgärden ställs in
- Övriga 2011 års mål och åtgärder stryks ur programmet

Justerandes signatur
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§ 74

Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker
Ks/2009:392 430
Sammanfattning
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till program för skötseln av kommunens skogar och trädbärande marker.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-02-17 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Majoritetsgruppens förslag på Program för Jönköpings kommuns skogar
godkänns.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult.
– Tilläggsanslag med ca 500 tkr enligt tekniska kontorets bedömning inarbetas i VIP 2013-2015 med anledning av ambitionsnivå med ökad naturvård i
programmet för kommunens skogar.
– Dokumentet Förslag till rutiner gällande gallring, röjning och avverkning
inom Jönköpings kommun (trädärendehanteringen), Kf 1996-04-25, föreslås
upphöra och dess innehåll införlivas i handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 9
Tekniska nämndens förslag till ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker”
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-01-02
Arbetsgruppens förslag till ”Program för kommunens skogar och trädbärande
marker”
Arbetsgruppens förslag med tekniska nämndens ändringar markerade
Inkomna remissvar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med den ändringen att ordningsföljden i de
kompletterande dokument som ska tas fram efter att programmet fastställts
justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp ett steg och därmed kommer
före det som benämns ”Basinstruktion”
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.

Justerandes signatur
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– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
1. Tekniska nämndens förslag sid 1:
Ordningsföljden i de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
2. Tekniska nämndens förslag sid 1, punkt ”4. Skogsskötselplan”:
Meningen ”Tekniska nämnden antar de typbestånd som arbetas fram i
kommande riktlinjer” utgår och följande text infogas: ”Antas av tekniska nämnden. De långsiktiga målen antas av stadsbyggnadsnämnden för
att säkerställa kopplingen till översikts-, naturvårds- och grönstrukturplaner.”
3. Tekniska nämndens förslag sid. 4, rubrik ”Områdesindelning och skötselprinciper”, underrubrik ”Områdesindelning” (inklusive Kvartersnära
skog, Tätortsnära skog, Friluftsområden, Produktionsskog samt Naturmarker och parker):
Hela stycket utgår och ersätts av följande text: ”Kommunens skogar
och trädbärande marker delas i samband med fastställandet av riktlinjer in i fem skötselzoner. Vart och ett av dessa områden har sina egna
förutsättningar och därmed skötselambitioner, dock ska schablonartade
åtgärder undvikas. Indelningen bygger på att man särskiljer den kvartersnära skogen, den tätortsnära skogen, friluftsområden, produktionsskog samt naturmark och parker. Dessa kan dock inte indelas enbart
utifrån geografi utan också utifrån hur typbestånden ser ut och deras
ekologiska värden.”
4. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselprinciper”, 4:e stycket,
sista meningen:
Orden ”inom zon 1-3” utgår.
5. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselpriciper”, 9:e stycket:
Stycket utgår och ersätts av följande text: ”Den personal kommunen
anlitar för att utföra eller planera skogliga åtgärder ska var fristående
från virkesköpande organisationer och tjänsterna upphandlas separat
från virkesförsäljningen.”
– En arbetsgrupp tillsätts med representanter från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt NaJusterandes signatur
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turvårdgruppen och ges i uppdrag att utarbeta förfrågningsunderlag inför
upphandling av en extern konsult för framtagande av riktlinjer. Förfrågningsunderlaget fastställs av tekniska nämnden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med vissa
ändringar och tillägg innebärande att beslutsförslaget ges följande lydelse:
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
•
Ordningsföljden för de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
•
”Skogsskötselplan” fastställs av tekniska nämnden.
•
”Basinstruktion” antas av tekniska kontoret.
•
”Riktlinjer” antas av tekniska nämnden.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult. Arbetet ska genomföras i
nära samråd med övriga berörda nämnder.
– Tekniska nämnden rekommenderas att göra en översyn av gränsdragningen
mellan olika skötselzoner.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) vidhåller tidigare avgivet förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (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 Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
•
Ordningsföljden för de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
•
”Skogsskötselplan” fastställs av tekniska nämnden.
•
”Basinstruktion” antas av tekniska kontoret.
•
”Riktlinjer” antas av tekniska nämnden.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult. Arbetet ska genomföras i
nära samråd med övriga berörda nämnder.
– Tekniska nämnden rekommenderas att göra en översyn av gränsdragningen
mellan olika skötselzoner.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 75

Förnyelse av Västra centrum, inom ramen för Stadsbyggnadsvision
Ks/2012:134 302
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen genomförs projektet Förnyelse av Västra centrum. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Jönköpings
kommun, fastighetsägare i området, Jönköping City AB, verksamhetsutövare,
Jönköpings Länstrafik, handikapporganisationer och polisen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-08
Affärsplan Förnyelse av Västra centrum
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Affärsplan Förnyelse av Västra centrum godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna.
– 2012 ställs 8 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Affärsplan Förnyelse av Västra centrum.
Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med
VIP 2012-2014 med budget för 2012.
– 2013 föreslås 4 mnkr användas för att färdigställa projektet. Medel finns
upptagna i flerårsplanen under rubriken Stadsbyggnadsvisionen, Förnyelse i
stadskärnan, i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Affärsplan för Västra Centrum godkänns som plan för genomförande av
Förnyelse av Västra Centrum.
– Anslag om totalt 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av projektet. Av anslaget förutsätts 2,6 mnkr finansieras av
övriga intressenter i projektet.
– Kommunens del av anslaget fördelas med 8 mnkr 2012 och 4,4 mnkr 2013.
Minskat anslagsbehov under 2013, jämfört med VIP 2012-2014, beaktas i
2013 års investeringsbudget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kent Ly (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Protokollsanteckning
Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet noterar att såväl Östra Storgatans och Smedjegatans bilfrihet
genomfördes en gång i tiden mot handlares motstånd. Idag är alla så nöjda med
detta. Till och med Västra Centrums företagare strävar efter att uppnå Östra
Centrums resultat. Inte ens vid den stora köpenskapens högborg, A6, kan man
ta bilen fram till butiksdörren. Man parkerar en bit ifrån. Barnarpsgatan vinner
på att vara bilfri, eftersom då gatan blir till för människor. Undantag kan göras
för fordon med handikapptillstånd. I övrigt bilfri.”
Elin Lagerqvist för S-gruppen och Kenneth Kindblom (V) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Affärsplan för Västra Centrum godkänns som plan för genomförande av
Förnyelse av Västra Centrum.
– Anslag om totalt 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av projektet. Av anslaget förutsätts 2,6 mnkr finansieras av
övriga intressenter i projektet.
– Kommunens del av anslaget fördelas med 8 mnkr 2012 och 4,4 mnkr 2013.
Minskat anslagsbehov under 2013, jämfört med VIP 2012-2014, beaktas i
2013 års investeringsbudget.
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§ 76

Förvärv av Fastighets Aktiebolag Öringen
Ks/2012:101 252
Sammanfattning
Enligt förslag från tekniska nämnden föreslås Jönköpings Rådhus AB genom
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB förvärva aktierna enligt köpeavtal i
Fastighets AB Öringen. I detta bolag finns fastigheterna Öringen 5 och 15 som
är föremålet för köpet av aktierna. Fastigheterna är ett strategiskt förvärv för
genomförande av stadsbyggnadsvisionen. För att Jönköpings kommuns Förvaltning AB ska kunna förvärva aktier i annat bolag måste deras bolagsordning
justeras vilket föreslås ske innan förvärvet av aktierna görs. Även bolagsordningen i Fastighets AB Öringen måste ändras så att strukturen överensstämmer
med övriga dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2012-02-21 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens protokoll 2012-02-21 § 51
Tekniska kontorets skrivelse till tekniska nämnden, 2012-02-01 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordning för Jönköpings kommuns Förvaltnings
AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Fastighets AB Öringen enligt köpeavtal.
– Förslag till bolagsordning för Fastighets AB Öringen fastställs att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastighets AB Öringen ska omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordning för Jönköpings kommuns Förvaltnings
AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Fastighets AB Öringen enligt köpeavtal.
– Förslag till bolagsordning för Fastighets AB Öringen fastställs att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastighets AB Öringen ska omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
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§ 77

Försäljning av fastigheten Vapenrocken 4
Ks/2012:102 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan Vikebo AB och
Jönköpings kommun genom vilket Vapenrocken 4 avyttras till Vikebo AB för
en köpeskilling om 4 822 500 kr (motsvarar 500 kr/kvm).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till köpeavtal
Kartbilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till köpeavtal genom vilket Vikebo AB förvärvar Vapenrocken 4 för en köpeskilling om 4 822 500 kr godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till köpeavtal genom vilket Vikebo AB förvärvar Vapenrocken 4 för en köpeskilling om 4 822 500 kr godkänns.
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§ 78

Tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4
Ks/2012:75 346
Sammanfattning
Inför den kommande utbyggnaden av allmänt VA till fritidshusområdet vid
Axamosjön, Västersjön, Landsjön samt Ulvstorpasjön har tekniska nämnden
tagit fram förslag till tillämpningsföreskrift för vatten- och avloppstaxa § 4.
Syftet är att klargöra när avgiftsskyldighet inträder vid anslutning till allmänt
vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4 godkänns.
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§ 79

Antagande av detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl.,
Trånghalla, Jönköpings kommun
Ks/2012:122 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-02-16 § 58 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249
m.fl. antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 58 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl., Trånghalla,
Jönköpings kommun, daterad 2012-02-08 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl., Trånghalla,
Jönköpings kommun, daterad 2012-02-08 antas.
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§ 80

Anslag för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen
Ks/2012:129 510
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär medel för byggnation av gång- och cykelväg
utmed Hällstorpsvägen mellan Norrahammar och Råslätt. Projektet finns med i
VIP 2012-2014 med en total investeringsutgift uppgående till 13 mnkr. I VIP
2012-2014 finns 3 mnkr upptagna för projektet år 2012 och 10 mnkr år 2013.
Stadsbyggnadskontoret redovisar en planerad medelsförbrukning uppgående
till 1 mnkr år 2012 och 12 mnkr 2013. Gång- och cykelvägen förväntas vara
färdigställd i oktober 2013.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-06
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr beaktas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2012-03-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr inarbetas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr inarbetas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
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§ 81

Anslag för genomförande av Järnvägsgatan etapp 2, cirkulationsplats och anslutning till befintlig Järnvägsgata
Ks/2012:130 510
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär att 10 mnkr ställs till nämndens förfogande 2012
för genomförande av den sista etappen (etapp 2) av byggnation av Järnvägsgatans förlängning. Etappen omfattar byggnation av rondell samt byggnation av
påfart till den befintliga Järnvägsgatan. Byggnationen genomförs under perioden april-oktober 2012. Stadskontoret gör i detta yttrande en genomgång av
ärendet. Efter samråd med stadsbyggnadskontoret konstateras att vissa ytterligare utgifter tillkommit i projektet, jämfört med den budgetkalkyl som ligger
till grund för medelstilldelning i investeringsbudget 2012. Stadsbyggnadskontoret bedömer nu att total utgift för färdigställande av projektet uppgår till 11
mnkr. Den tillkommande utgiften på 1 mnkr utgörs av utgift för förstärkt
brandskydd i vissa lokaler på Tändsticksområdet. Räddningstjänsten bedömer
att brandskyddet behöver förstärkas på grund av förändrade förutsättningar att
utrymma vissa lokaler på Tändsticksområdet i och med ny dragning av Järnvägsgatan.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden 2012-02-16 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-03-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2012 för
byggnation av rondell och påfartsväg.
– Anslag med 1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2012 för förstärkning av brandskyddet i vissa lokaler på Tändsticksområdet.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras med tidigare anslagna medel
i investeringsbudget 2012. Anslag till tekniska nämnden uppgående till 1
mnkr finansieras med motsvarande ökad kommunal upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2012 för
byggnation av rondell och påfartsväg.
– Anslag med 1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2012 för förstärkning av brandskyddet i vissa lokaler på Tändsticksområdet.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras med tidigare anslagna medel
i investeringsbudget 2012. Anslag till tekniska nämnden uppgående till 1
mnkr finansieras med motsvarande ökad kommunal upplåning.
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