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§ 351

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Monica
Wester-Kinnander från Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadschef Kerstin
Peterson om arbetsmarknadsläget i kommunen med anledning av de varsel som
lagts.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl. 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 352

Meddelanden
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-12 § 93-98.
Anmäls vid sammanträdet:
Ordförande Mats Green (M) hälsar den nye ersättaren Albert Åhs (M) välkommen till kommunstyrelsen.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-19 kommer att genomföras i Stadshuset i Huskvarna samt att den traditionsenliga jullunchen är förlagd till Slottsvillan i Huskvarna.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 353

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja ansökningar om utdelning
ur Eckerströmska donationsfonden.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor till Storbritannien för personal vid utbildningsförvaltningen.
Finanschefens beslut om kommunal borgen på 130 mnkr respektive 175 mnkr
för lån från Kommuninvest i Sverige AB.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-01-07/27 med anledning av stora LEKdagen
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-01-28/02-10 med anledning av housemusik-festival
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-02-18/03-10 med anledning av Dansnät Jönköping
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-08-19/09-08 med anledning av Dansnät Jönköping
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-09-23/10-13 med anledning av Jönköping Filmfestival.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-12 § 93-98.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i
Jönköpings kommun
Ks/2012:74 000
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) föreslår i motion
inkommen 2012-01-26 att kostnader för administration, genomförande och
uppföljning av privatiseringar och konkurrensutsättningar i Jönköpings kommun bör redovisas i en särskild årlig rapport. Utöver kostnaderna för kommunens köp av tjänster ska rapporten även redovisa de kostnader som uppstår till
följd av att kommunens verksamheter konkurrensutsätts.
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 4 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden, äldrenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-01-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 58 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 53 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-05-15 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-05-16 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-06-12 § 153 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en årlig rapport vari kostnaderna för administration, genomförande och uppföljning av privatiseringar och
konkurrensutsättningar i Jönköpings kommun redovisas. Rapporten ska
även inkludera de merkostnader som uppstår dels i form av övertalighet
bland personal, dels till följd av att elever, brukare och äldre övergår från
gemensam till annan utförare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
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.
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)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Upprättande av kapitalmarknadsprogram samt kreditvärderingsprocess
Ks/2012:432 040
Sammanfattning
Enligt kommunens finansföreskrifter med riktlinjer för riskhantering får respektive kreditgivare inneha 40 % av kommunkoncernens lånevolym. Undantag gäller dock för Kommuninvest som får ha upp till 75 %. I dagsläget uppgår
Kommuninvests andel till 74 % av lånevolymen. För att bredda kommunkoncernens finansieringsmöjligheter och minska de finansiella riskerna föreslås att
kommunen upprättar ett certifikatprogram samt utökar befintligt obligationsprogram. För att erhålla bästa möjliga villkor behöver kommunen även genomgå en kreditvärderingsprocess (rating).
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun upprättar i samarbete med en eller flera banker ett certifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mnkr.
– Jönköpings kommun utökar befintligt obligationsprogram till ett rambelopp
om 2 000 mnkr i samarbete med en eller flera banker.
– Jönköpings kommun upprättar avtal med Standard & Poor’s i syfte att genomgå en kreditvärderingsprocess för att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom kapitalmarknadsprogram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-21 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun upprättar i samarbete med en eller flera banker ett certifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mnkr.
– Jönköpings kommun utökar befintligt obligationsprogram till ett rambelopp
om 2 000 mnkr i samarbete med en eller flera banker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Jönköpings kommun upprättar avtal med Standard & Poor’s i syfte att genomgå en kreditvärderingsprocess för att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom kapitalmarknadsprogram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 356

Förslag till kriterier för kommunstyrelsens fördelning av bidrag till
utomstående inrättningar
Ks/2012:286 040
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-21 § 454 att ge stadskontoret i uppdrag
att ta fram förslag till kriterier som ska ligga till grund för kommunstyrelsens
fördelning av bidrag till utomstående inrättningar från och med verksamhetsåret 2013. Stadskontoret har utarbetat ett förslag till nya kriterier som
omfattar bidrag till allmänna samlingslokaler och till folkhögskolor. Föreliggande förslag föreslås gälla från och med bidragsåret 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-21 § 454.
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-31 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Anslag till utomstående inrättningar i kommunens budget förändras från och
med 2013 innebärande att:
• Stadskontorets förslag till kriterier för fördelning av anslag till allmänna
samlingslokaler godkänns.
• Bidrag till folkhögskolor ges, i mån av särskilt avsatta medel för ändamålet i budget, till folkhögskolor baserade i Jönköpings kommun som
erbjuder folkhögskoleutbildning under bidragsåret.
• Bidrag till folkhögskolor fördelas proportionellt efter antalet godkända
deltagarveckor i statsbidragsberättigade folkhögskolekurser senast kända kalenderår.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-22 vari stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Stadskontoret ombeds att utifrån det nya regelverket begära in kompletterande uppgifter från de organisationer som ansökt om bidrag för 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med den ändringen att
den föreslagna begränsningsregeln om maximalt 20 % bidragsminskning i
förhållande till föregående år minskas till maximalt 10 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
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.
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)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Anslag till utomstående inrättningar i kommunens budget förändras från och
med 2013 innebärande att:
• Stadskontorets förslag till kriterier för fördelning av anslag till allmänna
samlingslokaler godkänns.
• Bidrag till folkhögskolor ges, i mån av särskilt avsatta medel för ändamålet i budget, till folkhögskolor baserade i Jönköpings kommun som
erbjuder folkhögskoleutbildning under bidragsåret.
• Bidrag till folkhögskolor fördelas proportionellt efter antalet godkända
deltagarveckor i statsbidragsberättigade folkhögskolekurser senast kända kalenderår.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Stadskontoret ombeds att utifrån det nya regelverket begära in kompletterande uppgifter från de organisationer som ansökt om bidrag för 2013.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2013
Ks/2012:473 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2012-11-16 § 168 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
– I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2012-11-16 § 168
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
– I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun
Ks/2011:271 000
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 80 i samband med yttrande angående kommunrevisionens granskning ”Tillgänglighet för funktionshindrade i
Jönköpings kommun” att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens handikappolitiska program. Kommunstyrelsen utsåg 2011-05-11 § 200 en
politisk styrgrupp för arbetet med att revidera det handikappolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun, daterat 2012-11-12
Sammanställning av remissvar, daterad 2012-11-09
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun antas.
– Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i kommande budgetarbeten.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun antas.
– Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i kommande budgetarbeten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 359

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Ks/2012:448 709
Sammanfattning
Huvudmännens ansvar för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning har förstärkts genom lagändringar den 1 januari 2010 i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Läns-LAKO har tagit fram ett förslag till
ramöverenskommelse mellan Landstinget i Jönköpings län och kommunerna i
länet. Läns-LAKO har 2012-09-14 beslutat rekommendera kommunerna och
Landstinget i Jönköpings län att upprätta lokala överenskommelser med ramöverenskommelsen och anvisningarna som grund. Socialnämnden har 2012-1016 § 167 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta den av Läns-LAKO rekommenderade ramöverens-kommelsen inklusive bilagda anvisningar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-10-16 § 167 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-11-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den av Läns-LAKO rekommenderade överenskommelsen, inklusive anvisningar, antas och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan Jönköpings
kommun och Landstinget i Jönköpings län.
– Uppdrag ges till socialnämnden att upprätta lokala avtal mellan kommunen
och landstinget.
Majoritetsrådets förslag
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av Läns-LAKO rekommenderade överenskommelsen, inklusive anvisningar antas, och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan Jönköpings
kommun och Landstinget i Jönköpings län.
– Uppdrag ges till socialnämnden att upprätta lokala avtal mellan kommunen
och landstinget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Övervägande om införande av hemsjukvårdsavgift
Ks/2012:516 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 237 att godkänna avtal mellan
Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Enligt gällande lagstiftning finns
möjlighet för kommunen att ta ut hemsjukvårdsavgift.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-11-20 § 175 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-11-21 § 118 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-11-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-11-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-12-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Översyn av Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) vad
gäller organisation och uppgifter
Ks/2011:280 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-11-11 § 295 beslutat uppdra åt kommunstyrelsen att göra en översyn av Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) vad
gäller organisation och uppgifter samt besluta om förändringar som överensstämmer med mål och samverkansdokumentet 2011 – 2015 ”Psykisk hälsa –
barn och unga”.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-11 § 295
Skrivelse 2011-04-14 angående Jönköpings kommuns och Landstinget i Jönköpings läns samverkan i barn och ungdomsfrågor
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-13 med förslag till arbetsordning för
SBU
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag 2011-09-13 till arbetsordning för Samverkansorganet
för barn och ungdom (SBU) Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings län antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2012-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Samverkansavtal med organisatorisk sammansättning och uppdrag för Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) godkänns i enlighet med undertecknads förslag.
– Arbetsordning för Samarbetsorganet för barn och ungdom (SBU) fastställs i
enlighet med undertecknads förslag att gälla från och med 2013-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-11-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättade förslag till samverkansavtal med organisatorisk sammansättning och uppdrag för Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) samt föreslagen arbetsordning för SBU
tillstyrks med den ändringen att den politiska oppositionens representation
utökas till tre nämndsrepresentanter. Majoritetens representation i SBU utgörs därmed av sammanlagt sju ledamöter och oppositionens av fem ledamöter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med följande ändringar i arbetsordningen:
•
Den sjätte och sjunde meningen i första stycket under rubriken Organisation och sammansättning ges följande lydelser: ” Förvaltningschef från
utbildnings-, social-, kultur- och fritidsförvaltning samt Länsjukhuset
Ryhov. Verksamhetschef från barn- och ungdomspsykiatriska kliniken,
barn och ungdomsenheten, primärvården samt barnstrategen.”
•
Den fjärde punkten under rubriken Övriga åligganden ges följande lydelse: ”i övrigt fullgöra de uppdrag som överlämnas till SBU.”
Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Socialdemokraterna beklagar att majoriteten frångår tidigare uppgörelse om
fördelningen av platser i SBU. Därigenom överges också en viktig princip om
samsyn i dessa frågor. Det aktuella förslaget innebär att organisationen expanderar genom att tillkommande platser för majoriteten utökas markant.”
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:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Samverkansavtal med organisatorisk sammansättning och uppdrag för Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) godkänns i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
– Arbetsordning för Samarbetsorganet för barn och ungdom (SBU) fastställs i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande att gälla
från och med 2013-01-01.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Bun
Uan
Kn
Fn
Sn
Polismyndigheten
Lokala brottsförebyggande rådet
BBU
U Freijd
E Öhrman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 362

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda formerna för inrättande
av en barnombudsman/strateg
Ks/2012:148 600
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av Verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med budget 2012 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda formerna för inrättande av en barnombudsman/strateg. Motiven för detta
uppdrag anges särskilt i Kommunprogram 2011-2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-04 med bilaga
Fritidsnämndens beslut 2012-11-15 § 152
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– En barnstrateg inrättas under kommunstyrelsen i enlighet med stadskontorets utredning.
– Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen ändras enligt följande:
Fritidsnämndens reglemente, Ansvarsområden § 1, 2:a strecksatsen stryks:
”ungdomspolitiska insatser för barn och ungdom som inte åvilar annan
nämnd, exempelvis demokrati- och inflytandefrågor”.
I kommunstyrelsens reglemente, Ledningsfunktion § 2, införs följande
strecksats:
”barn- och ungdomsfrågor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och som inte åvilar annan nämnd”.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun för behandling
i kommunfullmäktige under 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsen – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget –
för egen del föreslås besluta följande:
– Uppdrag ges till Samverkansorganet för Barn- och Ungdom (SBU) att leda
arbetet med revidering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-11-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till Samverkansorganet för Barn- och Ungdom (SBU) att leda
arbetet med revidering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– En barnstrateg inrättas under kommunstyrelsen i enlighet med stadskontorets utredning.
– Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen ändras enligt följande:
Fritidsnämndens reglemente, Ansvarsområden § 1, 2:a strecksatsen stryks:
”ungdomspolitiska insatser för barn och ungdom som inte åvilar annan
nämnd, exempelvis demokrati- och inflytandefrågor”.
I kommunstyrelsens reglemente, Ledningsfunktion § 2, införs följande
strecksats:
”barn- och ungdomsfrågor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och som inte åvilar annan nämnd”.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun för behandling
i kommunfullmäktige under 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 363

Motion om vattenstrategi
Ks/2012:301 422
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-30 anför Rolf Wennerhag (S) och Elin Lagerqvist
(S) att vatten är vårt viktigaste livsmedel som måste värnas och lämnas rent
också till kommande generationer. Motionärerna framhåller att för att få vatten
av bra kvalitet är det av stor vikt att va-nätet moderniseras. För att vattnet ska
vara en tillgång för alla och ge möjligheter till ett aktivt friluftsliv måste
strandskyddet respekteras. Vidare måste reningsmetoder utvecklas i avloppsreningsverk samtidigt som förekomsten av miljögifter minskar. Motionärerna
anför vidare att ett mycket bra arbete pågår i vår kommun, men det finns anledning att bli mer progressiv och att utarbeta en samlad och åtgärdsfokuserad
strategi för att värna vårt vatten. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att
en vattenstrategi arbetas fram.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 147 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till miljönämnden, tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-05-30
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-10-10 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-10-11 § 343 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att gemensamt inför nästa års budgetarbete närmare utreda och beskriva hur en samordnande funktion för vattenfrågorna ska kunna utformas med
avseende på kompetens, innehåll, ansvarsområde samt vilken nämnd som
ska vara huvudansvarig för tjänsten.
– Den nämnd som ska vara huvudansvarig ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att gemensamt inför nästa års budgetarbete närmare utreda och beskriva hur en samordnande funktion för vattenfrågorna ska kunna utformas med
avseende på kompetens, innehåll, ansvarsområde samt vilken nämnd som
ska vara huvudansvarig för tjänsten.
– Den nämnd som ska vara huvudansvarig ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 364

Medel för framkomlighetsåtgärd från Södra Strandgatans befintliga
kollektivtrafikfält via Museirondellen och Teaterrondellen till Kålgårdsrondellen
Ks/2012:500 510
Sammanfattning
I det antagna Handlingsprogrammet för kollektivtrafik finns flera framkomlighetsåtgärder rubricerade för att nå målet om ett fördubblat resande med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) till 2020.
En sådan framkomlighetsåtgärd är att bygga ett kollektivtrafikkörfält från Södra Strandgatans befintliga kollektivtrafikfält till Kålgårdsrondellen. Åtgärden
ger ökad komfort och en betydande tidsbesparing för kollektivtrafiken, inte
minst i högtrafiktid. Lösningen har också utgått ifrån att minimera effekterna
för bilisterna vilka i den föreslagna lösningen blir minsta möjliga. En lösning
för kollektivtrafiken är i princip inte möjlig att bygga med mindre påverkan än
den föreslagna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 12 Mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Södra Strandgatan befintliga kollektivtrafikfält till Kålgårdsrondellen. Medlen finansieras av anslaget för
Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 12 mkr anslås till stadsbyggnadsnämnden för genomförande av framkomlighetsåtgärder mellan Södra Strandgatans kollektivtrafikfält och Kålgårdsrondellen.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras genom disposition av anslagna medel i VIP 2013-2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 12 mkr anslås till stadsbyggnadsnämnden för genomförande av framkomlighetsåtgärder mellan Södra Strandgatans kollektivtrafikfält och Kålgårdsrondellen.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras genom disposition av anslagna medel i VIP 2013-2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 365

Yttrande över förslag till detaljplan – tillägg till stadsplan för del av
Stadsägan 352, Öxnehaga, Jönköpings kommun
Ks/2012:510 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-11-15 för yttrande senast
2012-12-14 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan – tillägg till
stadsplan för del av Stadsägan 352, Öxnehaga, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-11-15 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan – tillägg till
stadsplan för Stadsägan 352, Öxnehaga, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans ställe tjänstgör Jan Ericson (S).
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan – tillägg till
stadsplan för Stadsägan 352, Öxnehaga, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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§ 366

Val av ersättare i välfärdsutskottet
Ks/2012:540 102
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29 § 357 att bevilja Agneta Hugander
(M) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val av ny ersättare till kommunstyrelsens välfärdsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Albert Åhs (M) utses till ny ersättare i välfärdsutskottet efter Agneta
Hugander (M).

Beslutet expedieras till:
A Hugander
A Åhs
Välfärdsutskottet
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur
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