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§ 120

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Göran Isberg välkommen. Göran Isberg, som föreslagits till tjänsten som ny
utbildningsdirektör, ger en presentation av sig själv.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.
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§ 121

Meddelanden
Anmäls:
Minnesanteckningar avseende utvärderingar av system för digitala nämndshandlingar.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2014-04-07 § 26-31

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2014-02-04 § 1-9

Norra Mo

2013-12-09 § 32-40
2014-03-10 § 1-10

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 122

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom.
T.f. kanslichefens beslut:
att bevilja flaggning vid Rådhuset 2014-05-05/08 med anledning av vänortsbesök
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2014-07-21/08-10 med anledning av Jönköpingsfesten och Swedish Beach
Tour
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida 2014-05-05/18
med anledning av Qom Ut festivalen
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Räddningschefens yttrande i ärenden om antagande av hemvärnspersonal.
Ledningsutskottets protokoll

2014-04-07 § 26-31

Personalutskottets protokoll

2014-03-31 § 29-33

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 123

Yttrande över departementspromemorian ”En tydligare beredning
av myndighetsföreskrifter” (Ds 2014:10)
Ks/2014:172 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2014-05-19 yttra sig över
Finansdepartementets promemoria ”En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter” (Ds 2014:10). Stadskontoret har upprättat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2014-03-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter” (Ds 2014:10) lämnas enligt stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Finansdepartementet över promemorian ”En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter” (Ds 2014:10) lämnas enligt stadskontorets
förslag.
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Bildande av bolag för utveckling av området Södra Munksjön
Ks/2014:217 040
Sammanfattning
En utredning av organiseringen för området av Södra Munksjön har föreslagit
att ett helägt kommunalt bolag bildas i syfte att det ska medverka i utvecklingen av omvandlingsområdet Södra Munksjön. Kommunfullmäktige har
2014-04-24 § 86 beslutat i frågan. I syfte att kunna erbjuda lämplig ersättningsmark för nuvarande aktörer i området innebär beslutet att industrimark
förs över till bolaget från kommunen, dels från området runt Södra Munksjön
och från Torsviksområdet, dels från de fyra fastighetsbolag som förvärvats det
senaste året i Södra Munksjöområdet.
Det hemställs hos kommunfullmäktige om att godkänna bildandet av Södra
Munksjön Utvecklings AB. Bolaget föreslås ingå i Jönköpings Rådhus ABkoncernen. Jönköpings Rådhus AB föreslås få i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för bolagsbildningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-14
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-09 § 87-88
Bolagsordning för Södra Munksjön Utvecklings AB
Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Bildandet av Södra Munksjön Utvecklings AB enligt förslag till bolagsordning godkänns.
– Aktiekapitalet i Södra Munksjön Utvecklings AB fastställs till 100 mnkr.
– Södra Munksjön Utvecklings AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2014-02-27 § 40 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
– Förslag till särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att bilda och organisera bolaget i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2014-04-09 § 87.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Det antecknas att i stadskontorets tjänsteskrivelse föreslaget uppdrag till Jönköpings Rådhus AB nu är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2014-04-24 § 86.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Bildandet av Södra Munksjön Utvecklings AB enligt förslag till bolagsordning godkänns.
– Aktiekapitalet i Södra Munksjön Utvecklings AB fastställs till 100 mnkr.
– Södra Munksjön Utvecklings AB omfattas av de av kommunfullmäktige
2014-02-27 § 40 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings
Rådhus AB-koncernen.
– Förslag till särskilt ägardirektiv för Södra Munksjön Utvecklings AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder
för att bilda och organisera bolaget i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2014-04-24 § 86.
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§ 125

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings län
Ks/2014:213 049
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. Kommunalförbundet hemställer om att kommunfullmäktige beslutar om att årsredovisningen
fastställs och att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2013
Revisionsberättelse 2014-03-17
Stadskontorets yttrande 2014-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-04-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Göran Karlsson (M) tjänstgör i hennes ställe.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

Justerandes signatur
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§ 126

Turistinformation i Taberg
Ks/2008:198 841
Sammanfattning
Destination Jönköping AB har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen
innehållande begäran om att en central informationsplats uppförs i Taberg under 2014. Förslaget har tagits fram i samverkan med kommundelsrådet TabergMånsarp och den lokala utvecklingsgruppen. Stadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en central informationsplats i
Taberg samt att 230 tkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för ändamålet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2008-08-20 § 259
Skrivelse från Destination Jönköping AB 2014-04-09
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med lokal utvecklingsgrupp samt kommundelsrådet Månsarp-Taberg uppföra en central informationsplats i Taberg.
− Anslag uppgående till 230 tkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
2014 för genomförande av uppdraget.
− Anslaget finansieras genom disponering av 230 tkr från kommunstyrelsens
ofördelade medel.
− Minskad kostnad 2014 uppgående till 230 tkr orsakad av att medel omförs
från drift- till investeringsbudget beaktas i budget 2014 i form av att kommunens resultat förbättras i motsvarande grad.
− Tillkommande kostnad för tekniska nämnden uppgående till 50 tkr per år
från och med 2015 och framåt inarbetas i förslag till VIP 2015-2019.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med lokal utvecklingsgrupp samt kommundelsrådet Månsarp-Taberg uppföra en central informationsplats i Taberg.
− Anslag uppgående till 230 tkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
2014 för genomförande av uppdraget.
− Anslaget finansieras genom disponering av 230 tkr från kommunstyrelsens
ofördelade medel.
− Minskad kostnad 2014 uppgående till 230 tkr orsakad av att medel omförs
från drift- till investeringsbudget beaktas i budget 2014 i form av att kommunens resultat förbättras i motsvarande grad.
− Tillkommande kostnad för tekniska nämnden uppgående till 50 tkr per år
från och med 2015 och framåt inarbetas i förslag till VIP 2015-2019.
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§ 127

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2014:191 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2013-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur
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§ 128

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2014:190 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inkomna senast 2013-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur
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§ 129

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2014:189 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2013-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
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§ 130

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2014:188 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2014:187 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige
Ks/2014:186 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Yttrande över betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom
socialtjänsten” (SOU 2014:2)
Ks/2014:122 620
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2014-02-10 översänt betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” till bl.a. Jönköpings kommun för
synpunkter senast 2014-05-10.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-02-10
Socialnämndens beslut 2014-04-15 § 81 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2014-04-16 § 55 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-17 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till yttrande över betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” (SOU 2014:2) antas som Jönköpings kommuns yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande över betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” (SOU 2014:2) överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Med anledning av, enligt kommunalrådet, ärendets principiella betydelse för den kommunala självstyrelsen föreslås ärendet föras till
kommunfullmäktige för avgörande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Som kommunens yttrande antas det av kommunalrådet Ilan De Basso (S)
särskilt upprättade yttrandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar att först till avgörande uppta kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
förslag i sakfrågan. Därefter upptas till avgörande om ärendet ska beslutas av
kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.
Omröstning i sakfrågan
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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag i sakfrågan.
Omröstning om beslutsinstans
Härefter ställer ordföranden proposition om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat
att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över betänkandet ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten” (SOU 2014:2) överlämnas till Socialdepartementet i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag såväl i sakfrågan som i frågan om beslutsinstans.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor”
Ks/2014:166 600
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2014-03-13 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt promemorian ”Riksinternatskolor” för synpunkter senast
2014-05-14. Bland övriga remissinstanser finns Grennaskolan.
Beslutsunderlag
Remiss 2014-03-13
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-15 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor” avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande över promemorian ”Riksinternatskolor” avges enligt stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan
Grennaskolan Riksinternat AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun
Ks/2014:145 612
Sammanfattning
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2015/2016. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 264 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2017. Etableringen avser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt
handels- och administrationsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-24
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 56 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson
(KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson
(KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2014:137 612
Sammanfattning
Ljud & Bildskolan LBS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2015/2016. Ansökan avser utökning av nationellt program Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik med 60 platser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-18
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas
Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ljud & Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas
Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2014:130 612
Sammanfattning
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2015/2016. Ansökan avser utökning av nationellt program Restaurang
och livsmedel med inriktningarna Färskvaror, delikatesser och catering samt
Kök och servering med totalt 24 platser.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-12
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 53 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson
(KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Simon Rundqvist (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. Astrid
Johansson (KD) tjänstgör i hans ställe.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson
(KD) upprättat kommunalrådsyttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Skolinspektionen, Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Yttrande över ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2014:129 612
Sammanfattning
Magelungen Utveckling AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2015/2016. Ansökan avser utökning av befintlig skolenhet i Jönköpings kommun med ytterligare 42 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet
år 2017. Utökningen avser samhällsvetenskapliga programmet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-11
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-03-17 § 39 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas
Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-05-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-07

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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Magelungen Utveckling AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas
Sturesson (KD) upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2014:136 612
Sammanfattning
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2015/2016. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 510 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2017. Etableringen avser naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-14
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 55 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD)
upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas
Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD)
upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
– Design and Construction College
Ks/2014:135 612
Sammanfattning
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun – Design and Construction College – från och med läsåret 2015/2016. Enligt ansökan kommer
skolan att kunna erbjuda 360 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2017.
Etableringen avser estetiska programmet, teknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt el- och energiprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Skolinspektionen har beviljat anstånd med besvarandet till 2014-05-08.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2014-02-13 med tillhörande handlingar
Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD)
upprättat kommunalrådsyttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Som yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas Ilan De Bassos (S) kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (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 beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med av Andreas Sturesson (KD)
upprättat kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska
Ks/2013:314 600
Sammanfattning
I samband med behandling av utredningen av skolans sidouppdrag, administration och arbetssätt ”Låt lärare vara lärare och skola vara skola” 2013-05-30 §
133 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder till följd av regeringens utredning av hur
lärarnas administrativa arbete kan minska.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-03-17 § 35 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-18 § 41 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Redovisning från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens och barn- och
utbildningsnämnden godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Redovisning från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens och barn- och
utbildningsnämnden godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en planering
för hur skolan ska kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet
Ks/2013:526 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om VIP 2014-2016 barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en planering för hur skolan ska
kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-18 § 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för tydliggörande
av de frågeställningar som framgår av kommunalrådsyttrandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för tydliggörande
av de frågeställningar som framgår av kommunalrådsyttrandet.
Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Uppdrag till socialnämnden att utreda förutsättningar och former
för att etablera HVB-hem för barn och ungdomar i egen regi
Ks/2014:169 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31 § 279 i samband med behandling
av VIP 2014-2016 att uppdra åt socialnämnden att utreda förutsättningar och
former för att etablera HVB (Hem för vård eller boende) för barn och ungdomar i egen regi. Utredningen ska beakta möjligheten att också kunna erbjuda
platser till andra kommuner.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-03-18 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens redovisning godkänns.
− HVB-hem etableras i egen regi under förutsättning att den fortsatta utredningen inte medför annan bedömning än vad som i huvudsak framgår av
socialnämndens redovisning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-29 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämndens redovisning godkänns.
− HVB-hem etableras i egen regi under förutsättning att den fortsatta utredningen inte medför annan bedömning än vad som i huvudsak framgår av
socialnämndens redovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Yttrande över begäran om tillstånd till anläggning för vindkraft vid
Örserum i Jönköpings kommun
Ks/2013:435 370
Sammanfattning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har begärt Jönköpings kommuns yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) om
anläggning av vindkraft i Örserum i Jönköpings kommun. Kommunen tillfrågas däri om den tillstyrker anläggningen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens begäran 2013-10-08 och 2014-03-10
Miljönämndens beslut 2014-02-12 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-02-20 § 68 med tillhörande tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens meddelande om E.ON:s komplettering av ansökan daterad
2014-04-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2014-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun tillstyrker ansökan.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun avstyrker ansökan från E.ON Wind Sweden AB som
tillstånd till anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det sistnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Dan Mattsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x

Summa

10

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun avstyrker ansökan från E.ON Wind Sweden AB som
tillstånd till anläggning för vindkraft vid Örserum i Jönköpings kommun.
Reservation
Ledamöterna för KD, FP och C reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för fastigheten
Talgmesen 17 i Jönköpings kommun
Ks/2014:224 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-04-17 för yttrande senast
2014-05-07 överlämnat planhandlingar avseende förslag till ändring av detaljplan för Talgmesen 17, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-04-17 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till ändring av detaljplan
för fastigheten Talgmesen 17, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till ändring av detaljplan
för fastigheten Talgmesen 17, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Investeringsprojekt inom ramen för Kommundelsutveckling 2014
Ks/2014:220 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat förslag om sju mindre projekt inom ramen
för arbetet med kommundelsutveckling. Kostnaderna ryms inom anslagna medel i VIP 2014-2018.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-10 § 172 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige.
− Planer för Skejtramp i Gränna och belysning i Örserum godkänns.
− Planer för genomförande av Utegym i Lekeryd, Motionsspår i Barnarp,
BMX-bana i Barnarp, Motionsspår i Ölmstad och Stadsvandringsled i
Gränna godkänns som driftsbidrag.
− Anslag med 940 tkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av åtgärderna varav 720 tkr ombudgeteras till drift.
− Anslaget finansieras inom ramen för befintligt anslag för Kommundelsutveckling i VIP 2014-2018.
–
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-30 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
− Kommundelsutvecklingsprojekt startas upp inom exempelvis Dalvik eller
Ekhagen i enlighet med vad som anförs i kommunalrådet Elin Rydbergs (S)
yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
− Planer för Skejtramp i Gränna och belysning i Örserum godkänns.
− Planer för genomförande av Utegym i Lekeryd, Motionsspår i Barnarp,
BMX-bana i Barnarp, Motionsspår i Ölmstad och Stadsvandringsled i
Gränna godkänns som driftsbidrag.
− Anslag med 940 tkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av åtgärderna varav 720 tkr ombudgeteras till drift.
− Anslaget finansieras inom ramen för befintligt anslag för Kommundelsutveckling i VIP 2014-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Genomförande av projektet Västra kajen, delen Slottskajen inom
ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2014:218 210
Sammanfattning
Förnyelse av Västra kajen, delen Slottkajen, genomförs inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− 11 Mkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
projektet Västra kajen, delen Slottskajen.
− Utgiften finansieras med anslagna medel till projektet i VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− 11 Mkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
projektet Västra kajen, delen Slottskajen.
− Utgiften finansieras med anslagna medel till projektet i VIP 2014-2016.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-07

§ 148

Tillsättande av tjänsten som utbildningsdirektör
Ks/2014:232 023
Sammanfattning
Befattningen som utbildningsdirektör i Jönköpings kommun har ledigförklarats. Efter genomförande av sedvanligt rekryteringsförfarande föreslås att
Göran Isberg anställs som ny utbildningsdirektör.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29
Samverkansprotokoll 2014-04-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens beslutar att anställa Göran Isberg som utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-05-07
Kommunstyrelsens beslut
– Göran Isberg anställs som utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen
med tillträde enligt överenskommelse.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Göran Isberg
Bun
Uan
Personalavdelningen
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