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§ 237

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Peter Hedfors
från Samordningsförbundet Södra Vätterbyggden om deras verksamhet. Härefter informerar näringslivschef Camilla Littorin och marknadschef Helena
Nordström tillsammans med Karin Ljungmark och Ida Rydh från företaget
Identx om arbetet med att ta fram en förnyad vision för Jönköping.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Meddelanden
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ansökan om medel ur marknadsanpassningspotten i den regionala transportplanen för Jönköpings län 2010-2021.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:40 ”Budgetförutsättningar för
åren 2012-2016”.
Ledningsutskottets protokoll

2012-08-13 § 65-69.

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-08-07 § 52-62.

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd för utlandsresa till Tyskland
för kommunalrådet Birgit Sievers.
Tf stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattestanter
inom stadskontoret från och med 2012-08-15.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2012-10-22/11-18 samt över Vindbrons östra sida 2012-10-15/11-03 med anledning av Jönköpings kommuns arbete med vårt varumärke som arbetsgivare
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-05-13/19 med anledning av festivalfirande.
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-13 § 65-69.
Personalutskottets protokoll 2012-06-20 § 40-50.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-08-07 § 52-62.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Motion om digitala tjänster för samhällsutveckling
Ks/2011:565 535
Sammanfattning
I motion inkommen 2011-12-21 anför Hans Karlsson (C) att användning av
digitala tjänster ökar möjligheterna att möta framtida utmaningar inom vård,
omsorg och skola. På samma sätt stärks möjligheterna att öka tillgängligheten
för offentlig och kommunal service, nyföretagande och för att stärka företagens
konkurrenskraft. För att möjliggöra detta krävs att alla invånare och företag har
tillgång till snabbt bredband. Mot denna bakgrund föreslår motionären att en
kartläggning genomförs av kommuninvånarnas tillgång till snabbt bredband
samt att en handlingsplan tas fram för hur invånarnas tillgång till och kommunens utbud av digitala tjänster kan öka.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-22 § 379 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat motionen till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-12-21
Stadskontorets yttrande 2012-05-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets IS/IT-avdelning ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät
samt via trådlöst nät.
– Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner. Baserat på
kartläggningen utarbetas ett förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast november 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att
kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras kommunstyrelsen att utarbeta och
presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst
nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras stadskontoret att utarbeta och presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst
nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras stadskontoret att utarbeta och presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att
kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras kommunstyrelsen att utarbeta och
presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Uppdrag om utformandet av e-tjänster tillsammans med annan
huvudman av verksamhet som berör kommunen
Ks/2008:487 005
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har givits i uppdrag att arbeta vidare med hur och i vilken
utsträckning e-tjänster ska utformas tillsammans med annan huvudman av
verksamhet som berör kommunen. Ärendet har remitterats till stadskontorets
IS/IT-avdelning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-02 § 303
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för
vilka kommunala och nationella informationssystem samt e-tjänster som ska
användas i olika former av verksamheter som bedrivs på entreprenad. Riktlinjerna ska beskriva riktlinje per verksamhetsområde.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att, vid utveckling av eförvaltning och e-tjänster ta hänsyn till att andra parter, än Jönköpings
kommun, kan komma att använda de färdiga lösningarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
I enlighet med antagen nomenklatur för Jönköpings kommuns styrdokument
föreslås följande:
– Stadskontorets förslag tillstyrks med ändringen att stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en policy för vilka kommunala och nationella informationssystem samt e-tjänster som ska användas i olika former av verksamheter
som bedrivs på entreprenad. Policyn ska beskriva riktlinjer per verksamhetsområde.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) tillstyrker kommunalrådet Mats Greens
(M) förslag med det tillägget att i enlighet med gällande nomenklatur för styrdokument ska policyn fastställas av kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets förslag tillstyrks med ändringen att stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en policy för vilka kommunala och nationella informationssystem samt e-tjänster som ska användas i olika former av verksamheter
som bedrivs på entreprenad. Policyn ska beskriva riktlinjer per verksamhetsområde.
– Policyn ska fastställas av kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
IS/IT-chefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Leda och styra för hållbar jämställdhet
Ks/2012:356 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden
och valnämnden i uppdrag att delta i den utbildning för hållbar jämställdhet
som SKL kommer att anordna hösten 2012. Stadskontoret har tagit fram ett
utbildningspaket inom ramen för SKL:s satsning ”Leda och styra för hållbar
jämställdhet”. I paketet ingår en tvådagars utbildning för chefer och nämndspresidier i att beställa och leda konkreta förbättringsarbeten. Utbildningarna är
förlagda till Jönköping och har tre inriktningar; social omsorg, samhällsplanering samt barn och utbildning.
Beslutsunderlag
Kallelse 2012-06-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jämställdhets- och integrationsutskottets ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i tvådagars utbildning för chefer och nämndspresidier i den
mån ledamot eller ersättare inte har uppdrag av annan nämnd att delta.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
Kommunstyrelsens beslut
– Jämställdhets- och integrationsutskottets ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i tvådagars utbildning för chefer och nämndspresidier i den
mån ledamot eller ersättare inte har uppdrag av annan nämnd att delta.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådsexp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Yttrande över ansökan från Bergshyddan AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:342 617
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan och
särvux. Beslutet innebär att alla som idag har godkännande som huvudman för
gymnasiesärskola måste söka om nytt godkännande om man vill starta program
inom den nya gymnasiesärskolan. Bergshyddan AB har hos Skolinspektionen
ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i
Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014. Bergshyddan AB bedriver redan idag utbildning inom gymnasiesärskolan i Jönköping på Solhagaskolan.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-07-05
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-08-20 § 105 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun i enlighet med av undertecknad upprättat
kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– I yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Bergshyddan AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola tillstyrker
Jönköpings kommun att ansökan godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-29

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

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Astrid Johansson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun i enlighet med av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) upprättat yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Yttrande över ansökan från J-son Pedagogik centrum AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:343 617
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan och
särvux. Beslutet innebär att alla som idag har godkännande som huvudman för
gymnasiesärskola måste söka om nytt godkännande om man vill starta program
inom den nya gymnasiesärskolan. J-son Pedagogik centrum AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014. J-son Pedagogik
centrum AB bedriver redan idag utbildning inom gymnasiesärskolan i Jönköping på Magnus Ladulåsskolan.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-07-05
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut 2012-08-20 § 106 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
J-son Pedagogik centrum AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun i enlighet med av undertecknad upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
J-son Pedagogik centrum AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun i enlighet med av undertecknad upprättat kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
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:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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)
Astrid Johansson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
J-son Pedagogik centrum AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Jönköpings kommun i enlighet med av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) upprättat yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Åtgärder för att begränsa det långvariga bidragsberoendet
Ks/2012:247 700
Sammanfattning
Socialnämnden har 2012-04-17 § 66 beslutat att begära hos kommunstyrelsen
om att få disponera 11,1 mnkr av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet för att finansiera åtgärder i syfte att begränsa långvarigt beroende av
försörjningsstöd. Nämnden anhåller också om att få reservera ytterligare 6 – 9
mnkr av statsbidraget för att inrätta särskilda arbetstillfällen.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-04-17 § 66 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-08-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-08-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Socialnämnden disponerar för rehabiliteringsåtgärder 5,8 mnkr under perioden 2013-2015, fördelat enligt följande 2013 2,4 mnkr, 2014 2,4 mnkr och
2015 1,0 mnkr,
– Socialnämnden disponerar för metodutveckling inom myndighetsutövning
2,0 mnkr under perioden 2013-2015, fördelat enligt följande 2013 0,7 mnkr,
2014 0,7 mnkr och 2015 0,6 mnkr,
– Socialnämnden disponerar för särskilda arbeten/anställningsstöd 2,6 mnkr
under perioden 2013-2015, fördelat enligt följande 2013 0,7 mnkr, 2014 1,3
mnkr och 2015 0,6 mnkr,
– Uppföljning sker löpande och avrapporteras två gånger per år, budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Socialnämnden medges att under perioden 2012 – 2015 disponera upp till
37,5 miljoner av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för insatser
huvudsakligen syftande till arbete, utbildning och sysselsättning.
– Socialnämnden medges att ur de medel som anges i första punkten disponera 7,1 mnkr under perioden 2013 – 2015 för rehabiliteringsåtgärder fördelat
med 3,0 mnkr 2013, 3,0 mnkr 2014 och 1,1 mnkr 2015.
– Socialnämnden medges att ur de medel som anges i första punkten disponera 2,4 mnkr under perioden 2013 – 2015 för metodutveckling inom myndighetsutövning fördelat med 0,8 mnkr per år 2013 – 2015.
– Socialnämnden uppmanas att undersöka möjligheten att genomföra en del
av rehabiliteringsinsatserna via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
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– Socialnämnden uppmanas att återkomma till kommunstyrelsen med förslag
på ytterligare åtgärder för arbete, utbildning och sysselsättning som finansieras av de medel som anges i första punkten.
– Uppföljning sker löpande och avrapporteras två gånger per år, budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-21 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
Kommunstyrelsens beslut
– Socialnämnden medges att under perioden 2012 – 2015 disponera upp till
37,5 miljoner av ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande för insatser
huvudsakligen syftande till arbete, utbildning och sysselsättning.
– Socialnämnden medges att ur de medel som anges i första punkten disponera 7,1 mnkr under perioden 2013 – 2015 för rehabiliteringsåtgärder fördelat
med 3,0 mnkr 2013, 3,0 mnkr 2014 och 1,1 mnkr 2015.
– Socialnämnden medges att ur de medel som anges i första punkten disponera 2,4 mnkr under perioden 2013 – 2015 för metodutveckling inom myndighetsutövning fördelat med 0,8 mnkr per år 2013 – 2015.
– Socialnämnden uppmanas att undersöka möjligheten att genomföra en del
av rehabiliteringsinsatserna via Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
– Socialnämnden uppmanas att återkomma till kommunstyrelsen med förslag
på ytterligare åtgärder för arbete, utbildning och sysselsättning som finansieras av de medel som anges i första punkten.
– Uppföljning sker löpande och avrapporteras två gånger per år, budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.
Beslutet expedieras till:
Sn
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