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§ 46

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om preliminärt bokslutsresultat för 2012 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 47

Meddelanden
Anmäls:
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2013-01-30 att inte meddela prövningstillstånd avseende kommunfullmäktiges beslut 2012-02-23 § 42 Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett hållbart trafiksystem. Kammarrättens och förvaltningsrättens avgöranden står därmed fast innebärande att kommunfullmäktiges beslut gäller.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2013-01-28 § 5-6

Välfärdsutskottets protokoll

2012-12-19 § 47-53

Kommundelsrådens protokoll:
Månsarp-Taberg

2012-12-10 § 38-46

Skärstad-Ölmstad

2012-11-26 § 33-38

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 48

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Frankrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Österrike för personal vid räddningstjänsten, tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Finanschefens beslut om kommunal borgen på 112 mnkr för lån från Kommuninvest i Sverige AB.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-11-10/23 med anledning av Jönköping Open.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-01-28 § 5-6
Personalutskottets protokoll 2012-12-05 § 94-102
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 49

Yttrande över promemorian ”Det regionala utvecklingsansvaret i
Jönköpings län”
Ks/2012:560 010
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts möjlighet att senast
den 4 mars 2013 yttra sig över promemorian (Ds 2012:55) ”Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län”.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss (Ds 2012:55)
Stadskontorets yttrande 2013-01-21
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-01-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande över promemorian (Ds 2012:55) ”Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län” avges till Socialdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande över promemorian (Ds 2012:55) ”Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län” avges till Socialdepartementet i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande över promemorian (Ds 2012:55) ”Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län” avges till Socialdepartementet i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag.
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§ 50

Lagändringar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling
– justeringar i bolagsordningarna för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB-koncernen
Ks/2013:73 107
Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning i kommunallagen och lagen om offentlig
upphandling föreslås vissa förändringar i bolagsordningarna för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-23 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordningar för respektive bolag i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordningar för respektive bolag i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
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§ 51

Lagändringar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling
– justeringar av ägardirektiven för bolagen i Jönköpings Rådhus
AB-koncernen m.m.
Ks/2013:75 107
Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning i kommunallagen och lagen om offentlig
upphandling föreslås vissa förändringar av ägardirektiven för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-23 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till gemensamt ägardirektiv fastställs.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen fastställs.
– Gemensamma och särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamhet ska utformas.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, föreslås
kommunstyrelsen för egen besluta följande:
– Stadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamhet ska utformas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen följande:
– Stadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamhet ska utformas.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till gemensamt ägardirektiv fastställs.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bolagen fastställs.
– Gemensamma och särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt av de kommunala bolagens verksamhet ska utformas.
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§ 52

Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB
Ks/2013:85 009
Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum 2013-03-25. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2013-01-14 § 11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2013-03-25.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD), med stadsjurist
Ulrika Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid
årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2013-03-25.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
A Hulusjö
U Rosander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Preliminärt bokslutsresultat för 2012 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2013
Ks/2013:70 049
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel ges kommunstyrelsen en
information om ärendet. Det antecknas att ärendet kommer att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-27.
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§ 54
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2012
Ks/2013:76 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport för 2012 har upprättats. Rapporten överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2012 daterad 2013-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-01-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2012 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-02-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2012 godkänns.
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§ 55

Fördelning av bidrag till utomstående inrättningar
Ks/2013:84 040
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 356 om nya kriterier för fördelning
av anslag till utomstående inrättningar. I samband med beslutet gavs stadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till fördelning av anslaget till berörda organisationer. Stadskontoret har nu tagit fram förslag till fördelning av kommunstyrelsens anslag till utomstående inrättningar 2013 i enlighet med nya kriterier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-12-05 § 356
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till fördelning av kommunstyrelsens anslag ”Bidrag
till utomstående inrättningar” godkänns.
– Brottsofferjouren erhåller under 2013 ett tillfälligt bidrag från kommunstyrelsen med 64 250 kronor utöver det bidrag som socialnämnden beviljat.
Bidraget utökas därmed från 1,00 kr/invånare till 1,50 kr/invånare. Utökat
bidrag finansieras inom kommunstyrelsens budget.
– Fr.o.m 2014 föreslås den högre nivån på bidraget till Brottsofferjouren,
1,50 kr/invånare, beaktas i socialnämndens förslag till VIP.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-04 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med den ändring avseende bidrag till Allmänna samlingslokaler som framgår i Elin Lagerqvists (S) kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag till fördelning av kommunstyrelsens anslag ”Bidrag
till utomstående inrättningar” godkänns.
– Brottsofferjouren erhåller under 2013 ett tillfälligt bidrag från kommunstyrelsen med 64 250 kronor utöver det bidrag som socialnämnden beviljat.
Bidraget utökas därmed från 1,00 kr/invånare till 1,50 kr/invånare. Utökat
bidrag finansieras inom kommunstyrelsens budget.
– Fr.o.m 2014 föreslås den högre nivån på bidraget till Brottsofferjouren,
1,50 kr/invånare, beaktas i socialnämndens förslag till VIP.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) förslag.

Beslutet expedieras till: Brottsofferjouren, Socialnämnden, Ekonomichefen
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§ 56

Uppdaterad behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2013:96 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente ska för nämnd utgående remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Med anledning av att Carl-Johan Korsås fr.o.m. 2013-02-01 tillträder tjänsten
som stadsdirektör har kommunstyrelsen att besluta om ändring av behörighet
att teckna kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2012-06-19 § 207
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommunstyrelse tecknas liksom tidigare i nämnd ordning av
kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Elin Lagerqvist
(S), Ann-Mari Nilsson (C), Anna Mårtensson (FP), Birgit Sievers (MP), Ilan
De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är fr.o.m. 2013-02-13 stadsdirektör Carl Johan
Korsås eller den som förordnats som dennes ersättare.
– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är liksom tidigare kontrasignerande tjänstemän ekonomichef Leif Eriksson eller stadsjurist
Anders Hansson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommunstyrelse tecknas liksom tidigare i nämnd ordning av
kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Elin Lagerqvist
(S), Ann-Mari Nilsson (C), Anna Mårtensson (FP), Birgit Sievers (MP), Ilan
De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är fr.o.m. 2013-02-13 stadsdirektör Carl Johan
Korsås eller den som förordnats som dennes ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-13

– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är liksom tidigare kontrasignerande tjänstemän ekonomichef Leif Eriksson eller stadsjurist
Anders Hansson.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
C J Korsås
L Eriksson
A Hansson
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§ 57

Motion om att tillåta streetracetävlingar på Axamo
Ks/2011:523 517
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) och Kristina Winberg (SD) anför i motion 2011-11-20
att det finns ett brinnande intresse för motorsport i Jönköping. Motoralliansen
med ca 2 000 medlemmar har länge verkat för ett upplåtande av en streetracebana vilket, enligt motionärerna, skulle bidra till minskade störningar och en
ökad trafiksäkerhet. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att Motoralliansen i Jönköping ges tillstånd att under sommarhalvåret fr.o.m. maj t.o.m.
september anordna streetracetävlingar vid TTC:s anläggning vid Axamo på
onsdagar mellan kl. 16.00-20.00.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 343 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden, miljönämnden och räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-20
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-01-13
Fritidsnämndens beslut 2012-03-15 § 51 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-04-04 § 101 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-01-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom
eHälsa 2014-2018
Ks/2012:531 779
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har utarbetat en handlingsplan för eHälsa
2012-2013 samt en vision för utveckling inom eHälsa 2014-2018. Primärkommunala nämnden har 2012-09-07 beslutat anta handlingsplan och vision samt
rekommendera kommunerna att göra detsamma.
Socialnämnden och äldrenämnden föreslår att kommunfullmäktige antar regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för regionens eHälsoutveckling till och med 2018. Socialnämnden och äldrenämnden föreslår även
att den nationella CeHis handlingsplan för 2013-2018 för landstings, regioners
och kommuners samarbete inom eHälsoområdet antas.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för eHälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom eHälsa
2014-2018, Regionförbundet Jönköpings län, 2012-08-27
Handlingsplan 2013-2018: Landstings, regioners och kommuners samarbete
inom eHälsoområdet, Center för eHälsa i samverkan
Socialnämndens beslut 2012-11-20 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-11-21 § 119 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den nationella CeHis handlingsplan för 2013-2018 för landstings, regioners
och kommuners samarbete inom eHälsoområdet antas.
– Regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för regionens
eHälsoutveckling till och med 2018 antas.
– Förändrade investeringsutgifter och driftkostnader föranledda av nationell
och regional handlingsplan beaktas i berörda nämnders förslag till VIP.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-31 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den nationella CeHis handlingsplan för 2013-2018 för landstings, regioners
och kommuners samarbete inom eHälsoområdet antas.
– Regional handlingsplan för eHälsa 2012-2013 inklusive vision för regionens
eHälsoutveckling till och med 2018 antas.
– Förändrade investeringsutgifter och driftkostnader föranledda av nationell
och regional handlingsplan beaktas i berörda nämnders förslag till VIP.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Analys av återkommande differens mellan faktiska och i lokalpro-

gram beslutat antal platser för nybyggda förskolor
Ks/2011:356 600
Sammanfattning
I samband med slutredovisning av förskolebyggnation på Råslättskolan
2011-02-25 § 87 beslutade fullmäktige att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att analysera återkommande differens mellan antal platser i lokalprogram för nybyggnation av förskolor och fastställt antal platser i förskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat svar på det av kommunfullmäktige givna uppdraget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-25 § 87
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-06-14 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens redogörelse för återkommande differens
mellan beslutat antal platser i lokalprogram för nybyggda förskolor och fastställt antal platser godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-31 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens redogörelse för återkommande differens
mellan beslutat antal platser i lokalprogram för nybyggda förskolor och fastställt antal platser godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Motion om trafiksystem på cykelbanor
Ks/2012:372 312
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i en motion 2012-08-29 att samma trafikregler införs på cykelvägarna som på gatunätet i övrigt innebärande bl.a. att ett antal
”huvudvägar” utses och att anslutande cykelvägar får väjningsplikt.
Kommunfullmäktige har 2012-08-30 § 232 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsens som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-08-29
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-12-13 § 455 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Yttrande över Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner
Ks/2012:551 426
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast den 20
februari 2013 yttra sig över Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner.
Beslutsunderlag
Miljödepartementets remiss 2012-11-28
Miljönämndens beslut 2013-01-16 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Miljönämndens beslut 2013-01-16 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
överlämnas till Miljödepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över
Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av
viss kemikalietillsyn till kommuner.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens beslut
– Miljönämndens beslut 2013-01-16 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
överlämnas till Miljödepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över
Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av
viss kemikalietillsyn till kommuner.
Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet
Mn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Rosenlunds herrgård
Ks/2012:583 219
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2012-12-11 § 312 beslutat återlämna kommunfullmäktiges uppdrag att sälja Rosenlunds herrgård. Nämnden
konstaterar att det inte varit möjligt att genomföra en försäljning med de villkor
som uppställts och mot bakgrund av resultatet av den arkeologiska undersökning som gjorts intill herrgården.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 312 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-27 § 376
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med en bred ansats studera olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess
omgivning.
– Tekniska nämndens uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2008-11-27
§ 376 förklaras vara avslutat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med en bred ansats studera olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess
omgivning.
– Tekniska nämndens uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2008-11-27
§ 376 förklaras vara avslutat.

Justerandes signatur
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§ 63
Program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun
Ks/2012:489 049
Sammanfattning
Jönköpings kommuns reglemente för bidragsgivning till enskild väghållning
gäller sedan 1996-01-01 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
1995-11-30 § 446. Tekniska nämnden beslöt 2011-11-08 § 249 att ge tekniska
kontoret i uppdrag att se över gällande reglemente.
Vid sitt sammanträde 2012-12-11 § 295 beslöt tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige följande:
– Tekniska kontorets förslag till Program för kommunal bidragsgivning till
enskild väghållning i Jönköpings kommun, 2012-11-23 godkänns.
– Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda det fortsatta kommunala skötselansvaret för vägsamfälligheter som idag saknar aktiv förening.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 295 med tillhörande tjänsteskrivelse
Nu gällande reglemente för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun, antaget av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 446
Förslag till program för kommunal bidragsgivning till enskild väghållning i
Jönköpings kommun, 2012-11-23
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
På förslag av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) med instämmande av
kommunalrådet Ilan De Basso (S) beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla
bostadssökande
Ks/2012:517 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden fick 2010-10-28 § 267 i uppdrag av kommunfullmäktige att
i samråd med fastighetsägare utreda möjligheterna att skapa en bostadsportal
för alla bostadssökande i kommunen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 275 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inrätta en bostadsportal för alla bostadssökande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) 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) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Baris Belge (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 65
Uppdrag till tekniska nämnden att ta fram förslag till praktiskt genomförande av möjlighet att plantera parkträd som minnesgåva
Ks/2012:105 330
Sammanfattning
Carl-Johan Stillström (C) motionerade 2010-08-23 om att tekniska nämnden
skulle ges i uppdrag att ge möjlighet för allmänheten att köpa ett minnesträd
som gåva och på det sättet bidra till att göra vår stad grönare.
I samband med behandlingen av motionen beslöt kommunfullmäktige
2011-02-24 § 71 att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag för ett
praktiskt genomförande av intentionerna i motionen.
Efter hörande av kommundelsråden har tekniska nämnden lämnat förslag på
rutiner gällande plantering, kostnader för den enskilde och förslag på platser
där plantering kan ske.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 272 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 256 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag till rutiner och platser för plantering samt kostnader för den enskilde godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till rutiner och platser för plantering samt kostnader för den enskilde godkänns.

Justerandes signatur
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§ 66
Konferens "Klimatet – vad har hänt på 10 år och vad gör vi nu?"
Ks/2013:72 027
Sammanfattning
För tionde året arrangeras i Jönköping en klimatkonferens. Årets konferens
syftar till att blicka tillbaka, summera vilka framsteg som gjorts och ge en
framåtblick. En debatt äger rum som avslutning om vad som behöver hända
inom de närmaste tio åren för att möta klimatproblematiken.
Konferensen arrangeras i en samverkan mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Jönköping Energi, Länsförsäkringar i Jönköping, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Trafikverket. Den äger
rum tisdagen den 11 april 2013 kl 12.30 – 16.30. Anmälan senast den 28 mars
2013. Konferensen är avgiftsfri.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-13
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i konferensen.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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