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§ 60

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning.

Justerandes signatur
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§ 61

Meddelanden
Anmäls:
Högsta domstolens beslut 2010-02-19 att inte pröva överklagandet av Göta
hovrätts beslut 2009-07-13 att inte meddela prövningstillstånd för överklagandet av Jönköpings tingsrätts dom 2009-05-25 i mål angående skadestånd p.g.a
ansökan om förköp av fastigheten Örlogsmannen 5. Därmed gäller tingsrättens
dom innebärande att Jönköpings kommun inte är skadeståndsskyldig.
Kommunrevisionens rapport 2010-02-16 ”Granskning av kommunens lokalstyrning”.
Kommunrevisionens rapport 2010-02-16 ”Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet”.
Kommunrevisionens rapport 2010-03-10 ”Granskning av särskolan i Jönköpings kommun”.
Kommunfullmäktiges beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 62

Motion om rätt till fritidshemsplats för barn till arbetslösa
Ks/2010:166 680
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i motion 2010-03-15 att fritidshemmen är en del av
utbildningssystemet med uppgift att genom pedagogisk verksamhet ge barn en
bra och meningsfull fritid som stöd i deras utveckling samt att fritidshemmen
är ett viktigt komplement till skolan för att skapa helhet och kontinuitet i barns
utveckling och lärande. Motionären anför vidare att kommuner inte är skyldiga
att erbjuda fritidshemsplats till barn till arbetslösa och att i Jönköpings kommun innebär förälderns arbetslöshet att man mister sitt barns fritidshemsplats.
Magnus Rydh (S) anser att barnets egen rätt till fritids borde väga tyngre än om
föräldrarna är arbetslösa eller inte och föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn även till arbetslösa ges möjlighet till plats inom fritidshemsverksamheten i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Motion 2010-03-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur
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§ 63

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om ett av många sätt att lösa boende för äldre-äldre

b)

om allmänna toaletter i Gränna

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om ett av många sätt att lösa boende för äldre-äldre
överlåts till socialnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om allmänna toaletter i Gränna överlåts till tekniska
nämnden för beslut.
Beslutet expedieras till:
A Svensson
I Krantz
Sn
Tn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Interpellation om socialnämndens konkurrensplan
Ks/2010:115 730
Sammanfattning
Med anledning av socialnämndens beslut 2010-02-16 om genomförande av
”Konkurrensplan 2010” vill Peter Persson (S) sammanfattningsvis ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson
(KD):
1. Vilka budgetposter inom äldreomsorgen anser du vara mest påverkbara när
det gäller att sänka kostnaderna?
2. Får personal som vid s.k. konkurrensutsättning väljer att inte övergå till
”privatiserad” verksamhet behålla sin anställning i kommunen?
3. Kommer lönevillkor, semestervillkor och övriga anställningsvillkor att vara
opåverkade för personal som övergår till ”privat” verksamhet?
4. Kommer kommunens målsättning om att stoppa delade turer och ofrivillig
deltidstjänstgöring att gälla också i den ”privatiserade” verksamheten?
5. Anser du att det ska finnas några restriktioner för eventuellt vinstuttag från
”privatiserade” verksamheter?
Kommunfullmäktige har 2010-02-25 § 26 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-03-25 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-02-22
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-03-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 65

Interpellation om medel ur den regionala transportplanen
Ks/2010:168 500
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) konstaterar i interpellation 2010-03-24 att det vid Jönköping Airport finns ett akut behov av omtoppning av rullbana, taxibana och
väntslinga och att Acko Ankarberg Johansson (KD) därför i egenskap av
kommunstyrelsens ordförande ansökt om ett bidrag på 17,2 mnkr från Regionförbundet. Med anledning härav vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) vilka signaler man med
denna ansökan ger till länets övriga kommuner.
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av kommunstyrelsens ordförande Acko
Ankarberg Johansson (KD).
Beslutet expedieras till:
A Ankarberg Johansson

Justerandes signatur
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§ 66

Interpellation om löneutvecklingen för de kommunalt anställda
under avtalsperioden
Ks/2010:171 020
Sammanfattning
Mot bakgrund av den diskussion som förts angående löneutvecklingen inom de
kvinnodominerade yrkena samt gapet mellan kvinnors och mäns löner anför
Kenneth Kindblom (V) i interpellation 2010-03-24 att det finns anledning att
redovisa, belysa och diskutera löneutvecklingen under den gångna avtalsperioden för att se om löneklyftorna minskat eller ökat och vill därför ställa följande
frågor till kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD):
1. Hur ser löneutvecklingen, inkluderande utvecklingen för män och kvinnor
(exklusive stadsdirektören), ut för följande personer och grupper?
a) Stadsdirektör
b) Förvaltningschefer
c) Avdelningschefer
d) Administratörer
e) Vårdpersonal
f) Lärare
g) Skolmåltidspersonal
h) Lokalvårdare
2. Hur ser du på utvecklingen ur ett jämställdhets- och rättviseperspektiv?
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av kommunstyrelsens ordförande Acko
Ankarberg Johansson (KD).

Beslutet expedieras till:
A Ankarberg Johansson
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§ 67

Interpellation om antalet anställda med utländsk bakgrund i Jönköpings kommun
Ks/2010:170 020
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) konstaterar i interpellation 2010-03-24 att andelen anställda
med utländsk bakgrund ökat under de senaste åren och år 2009 uppgick till
12,0 % och vill – med hänvisning till att målsättningen i majoritetens VIP för
2008-2010 är att andelen ska öka till minst 14 % vid detta års utgång – ställa
följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson
(KD):
1.
2.
3.
4.

Vad anser du bör göras med tanke på ambitionerna i VIP och det faktum
att utvecklingstakten nu är långsammare?
Vilka förvaltningar uppvisar en god utveckling och vilka är mindre progressiva?
Varför finns det så markanta skillnader förvaltningarna emellan?
Anser du att målsättningen på 15 % kommer att uppnås under innevarande år?

Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av kommunstyrelsens ordförande Acko
Ankarberg Johansson (KD).
Beslutet expedieras till:
A Ankarberg Johansson
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§ 68

Interpellation om demokrati i gymnasieskolan
Ks/2010:169 612
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) vill med anledning av vad som anförs i interpellation
2010-03-24 fråga gymnasienämndens ordförande Peter Jutterström (M) om han
anser att skoldemokratin utvecklats under mandatperioden samt vilka konkreta
exempel och åtgärder han vill peka på som särskilt relevanta i detta avseende
under denna mandatperiod.
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av gymnasienämndens ordförande Peter
Jutterström (M).

Beslutet expedieras till:
P Jutterström

Justerandes signatur
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§ 69

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag med anledning av
preliminärt bokslut för 2009
Ks/2010:100 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för 2009, vilken samtidigt utgör preliminärt bokslut. I det preliminära
bokslutet ingår också förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas resultatfonder. Likaså presenteras investeringsbudgetens avräkning för
2009 med förslag till överföring av investeringsanslag till 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-12 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för 2009.
Förslag till kommunfullmäktige
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2010 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 163 627 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 600 tkr, medan 27 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2009 års bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-02-17 vari
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Det antecknas att efter önskemål av Alf Gustafsson (S) meddelar ordföranden
att ambitionen är att till kommunstyrelsen återkommande redovisa uppföljning
av kommunstyrelsens verksamheter och ekonomi.
Kommunstyrelsens beslut
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för 2009.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2010 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 163 627 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 600 tkr, medan 27 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2009 års bokslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 70

Årsredovisning för 2009; fråga om ansvarsfrihet
Ks/2010:119 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-02-26 överlämnat årsredovisning
för 2009.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2009 daterad 2010-02-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2009 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med
+279,5 mnkr och en balansomslutning med 5 162 mnkr samt ett resultat för
kommunkoncernen med +320,9 mnkr och en balansomslutning med 12 246
mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2009 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med
+279,5 mnkr och en balansomslutning med 5 162 mnkr samt ett resultat för
kommunkoncernen med +320,9 mnkr och en balansomslutning med 12 246
mnkr.
REVISIONSBERÄTTELSE
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har avlämnat 2010-03-10 dagtecknad revisionsberättelse samt revisorernas redogörelse för år 2009.
Revisorerna tillstyrker:
– Ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar beviljas ansvarsfrihet.
– Kommunens årsredovisning för 2009 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) redogör översiktligt för årsredovisningen.
Justerandes signatur
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Kommunrevisionens ordförande Sven Ebbesson (S) redogör för revisionens
arbete under verksamhetsåret samt föredrar revisionsberättelsen.
Yrkanden
Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar att 4:e stycket under rubriken ”Livslångt lärande” ges följande lydelse:
”Personalen är förskolans och skolans viktigaste resurs. Personalen i Jönköpings kommun har en hög behörighetsgrad och genom lärarlyftet och förskolelyftet ges ytterligare fortbildning för att höja behörigheten.”
Vidare yrkar Acko Ankarberg Johansson (KD) den korrigeringen att namnet på
fritidsnämndens ordförande i delen ”Verksamhet kommunens nämnder” rätteligen ska vara Carin Berggren (KD).
Protokollsanteckning
Ordföranden tackar kommunrevisionens ledamöter för ett väl genomfört arbete
och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret samt riktar ett tack
även till de tjänstemän från revisionsföretaget Ernst & Young som biträtt
kommunrevisionen i arbetet.
Kommunfullmäktiges beslut
ANSVARSFRIHETEN
Kommunfullmäktige upptar revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet
till beslut. Kommunfullmäktige uppdelar handläggningen så att frågan om ansvarsfrihet ställs först för ledamöterna i kommunstyrelsen och sedan för övriga
ledamöter i nämnder och beredningar.
Det antecknas att jävig ledamot inte deltar i besluten.
Kommunfullmäktige beslutar följande beträffande ansvarsfriheten:
– Ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
– Ledamöterna i övriga nämnder och beredningar beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009.
ÅRSREDOVISNINGEN
Kommunfullmäktige upptar sedan årsredovisningen till beslut och beslutar
därvid följande:
– Årsredovisning 2009 godkänns – med de av Acko Ankarberg Johansson
(KD) yrkade ändringarna enligt ovan – innebärande ett resultat för kommunen med +279,5 mnkr och en balansomslutning med 5 162 mnkr samt ett resultat för kommunkoncernen med +320,9 mnkr och en balansomslutning
med 12 246 mnkr.

Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen, nämnderna

Justerandes signatur
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§ 71

Begäran om folkomröstning om järnvägens placering
Ks/2009:544 111
Sammanfattning
En begäran om att kommunfullmäktige genomför en folkomröstning om järnvägens placering i Jönköping har inlämnats av Medborgarforum. Som stöd för
sin begäran har man samlat in 5 431 namnunderskrifter från personer bosatta
och röstberättigade i Jönköpings kommun. Man förordar att folkomröstningen
genomförs i samband med de allmänna valen i september 2010.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Medborgarforum 2009-12-01 med namninsamling
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25 med bilaga
Valnämndens beslut 2010-03-01 § 1 med tillhörande yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Initiativet om folkomröstning avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-26 vari stadskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Yrkanden
Peter Jutterström för M-gruppen yrkar att kommunstyrelsen gör följande uttalande över begäran om folkomröstning om järnvägens placering:
”Jönköpings kommun har principiellt inget emot en folkomröstning om kommunens inställning och inriktning i fråga om järnväg vid Vätterstranden. Dock
måste rättsläget och eventuella möjligheter till detta klargöras mot bakgrund av
de juridiska förhinder som anförs ifrån kommunens juridiska expertis som en
följd av Kammarrätten i Sundsvalls dom från 2007 (2643-06, 2007-03-13).
En grundförutsättning för en folkomröstning i frågan är självfallet även att det
finns alternativa lösningar att beakta. Dessa finns ej i dagsläget. I dessa alternativa förslag och sträckningar måste givetvis en eventuell byggnation av Götalandsbanan, dess sträckning och stationsläge beaktas. Inget av detta kan klargöras innan besked givits om sträckningen på den s.k. Götalandsbanan och i förlängningen den s.k. Europakorridoren kommer att genomföras. Regeringens

Justerandes signatur
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besked om dessa infrastrukturprojekt väntas komma innevarande vår som tidigast.
Ett genomförande av satsningen på Götalandsbanan är inte en förutsättning för
en förändring av nuvarande sträckning, men är ofrånkomligen en faktor i sammanhanget. Först efter besked i denna fråga kan konkreta alternativ till nuvarande järnvägssträckning framarbetas och klargöras.
Ett genomförande av en folkomröstning, enligt den tidsplan som Medborgarforums förslag innebär, i en för kommunen synnerligen viktig och komplex
framtidsfråga är dock vare sig realistiskt eller genomförbart. Dels mot bakgrund av de tidigare nämnda, dels mot bakgrund av det faktum att det inte föreligger någon tidsnöd då förslag om dubbelspår vid Vätterstranden ej längre
finns med i Banverkets nu gällande Framtidsplan eller beslut fattats om höghastighetståg.”
Kommunalråden Acko Ankarberg Johansson (KD), Ann-Mari Nilsson (C) och
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till beredande kommunalråds förslag samt avslag på M-gruppens förslag till uttalande.
Protokollsanteckning
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Moderaterna instämmer i förslaget till beslut men mot annan bakgrund än vad
som framgår av yttrande i ärendet, och hänvisar till vårt förslag om uttalade
från kommunstyrelsen enligt ovan.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta beredande kommunalråds förslag och därefter M-gruppens förslag till
uttalande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla beredande kommunalråds förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå M-gruppens förslag om uttalande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att föreslå kommunfullmäktige följande:
– Initiativet om folkomröstning avslås.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om uttalande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktige överlägger samtidigt i detta ärende och i efterföljande
ärende § 72.

Justerandes signatur
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Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Anna-Karin
Carstensen (FP), Åke Johansson (C), Thordis Samuelsson (V), Peter Lundvall
(MP) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Moderaterna i Jönköpings kommun har principiellt inget emot en folkomröstning om kommunens inställning och inriktning i fråga om järnväg vid Vätterstranden. Dock måste rättsläget och eventuella möjligheter till detta klargöras
mot bakgrund av de juridiska förhinder som anförs ifrån kommunens juridiska
expertis som en följd av Kammarrätten i Sundsvalls dom från 2007 (2643-06,
2007-03-13).
En grundförutsättning för en folkomröstning i frågan är självfallet även att det
finns alternativa lösningar att beakta. Dessa finns ej i dagsläget. I dessa alternativa förslag och sträckningar måste givetvis en eventuell byggnation av Götalandsbanan, dess sträckning och stationsläge beaktas. Inget av detta kan klargöras innan besked givits om sträckningen på den s.k. Götalandsbanan och i förlängningen den s.k. Europakorridoren kommer att genomföras. Regeringens
besked om dessa infrastrukturprojekt väntas komma innevarande vår som tidigast.
Ett genomförande av satsningen på Götalandsbanan är inte en förutsättning för
en förändring av nuvarande sträckning, men är ofrånkomligen en faktor i sammanhanget. Först efter besked i denna fråga kan konkreta alternativ till nuvarande järnvägssträckning framarbetas och klargöras.
Ett genomförande av en folkomröstning, enligt den tidsplan som Medborgarforums förslag innebär, i en för kommunen synnerligen viktig och komplex
framtidsfråga är dock vare sig realistiskt eller genomförbart. Dels mot bakgrund av de tidigare nämnda, dels mot bakgrund av det faktum att det inte föreligger någon tidsnöd då förslag om dubbelspår vid Vätterstranden ej längre
finns med i Banverkets nu gällande Framtidsplan eller beslut fattats om höghastighetståg.”
Kommunfullmäktiges beslut
– Initiativet om folkomröstning avslås.

Beslutet expedieras till:
Medborgarforum
Valnämnden
Stadsdirektören
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§ 72

Medborgarförslag om folkomröstning om järnvägens placering
Ks/2010:69 111
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Willy Neuman att tidigare inlämnad begäran om
folkomröstning om järnvägens lokalisering i Jönköping tas upp för behandling
i kommunfullmäktige. Kravet om folkomröstning har styrkts genom insamling
av över 5 400 namnteckningar från röstberättigade invånare i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2010-01-28 § 4 beslutat remittera medborgarförslaget
till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-01-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktige överlägger samtidigt i detta ärende och i föregående
ärende § 71.
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Anna-Karin
Carstensen (FP), Åke Johansson (C), Thordis Samuelsson (V), Peter Lundvall
(MP) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
W Neuman
Diariet
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§ 73

Program för hållbar utveckling - miljö; Uppföljning 2009
Ks/2010:88 420
Sammanfattning
En uppföljning av de åtgärder som skulle ha genomförts under 2009 redovisas i
2010-01-26 upprättad uppföljningsrapport.
Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö, med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26
Program för hållbar utveckling – miljö. Uppföljning 2009, daterad 2010-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras enligt följande:
• Fiskevårdsåtgärder – plan: Åtgärden skjuts fram ett år så att planen tas
fram under 2010 och arbetena påbörjas senast 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Brynmiljöer: Årtalet för förnyad uppföljning ändras till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Hyrcykelsystem: Ytterligare möjligheter ska utredas under 2010.
• Avlopp – fritidsområden: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Belysning – Friaredalen: Åtgärden skjuts fram till 2010.
• Samordnade godstransporter – kommunal verksamhet: Åtgärden skjuts
fram till 2010.
• Biodiesel – färjor: Åtgärden förlängs till 2011.
• Miljö- och energiombud: Arbetet ska fortsätta under 2010-2011.
• Övriga 2009 års åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-26 med följande
förslag till beslut:
– Stadskontorets förslag till beslut tillstyrks med den ändringen att målet om
miljöarbete i skolan i avsnitt 6.2.1 kvarstår.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2010-03-01 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande ändringar och tillägg:
– Åtgärden ”Plan för energieffektivisering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska
genomföras under 2010.
– Åtgärden ”Lägenhetsvis debitering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska genomföras under 2011.
– De synpunkter som i övrigt framgår av kommunalrådsyttrandena ska beaktas i kommande revidering av Program för hållbar utveckling – miljö.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) båda förslag i avsnitt 4.2.1 samt yrkar följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under innevarande år lägga särskild
fokus på att utveckla dialogen med kommunala bolag vad gäller arbetet med
program för hållbar utveckling.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tillägg enligt den sista strecksatsen.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) yrkade tillägg samt vidhåller sitt tillägg enligt den sista strecksatsen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) reviderade
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) reviderade förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande

Avstår

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras enligt följande:
• Fiskevårdsåtgärder – plan: Åtgärden skjuts fram ett år så att planen tas
fram under 2010 och arbetena påbörjas senast 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Brynmiljöer: Årtalet för förnyad uppföljning ändras till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Hyrcykelsystem: Ytterligare möjligheter ska utredas under 2010.
• Avlopp – fritidsområden: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Belysning – Friaredalen: Åtgärden skjuts fram till 2010.
• Samordnade godstransporter – kommunal verksamhet: Åtgärden skjuts
fram till 2010.
• Biodiesel – färjor: Åtgärden förlängs till 2011.
• Miljö- och energiombud: Arbetet ska fortsätta under 2010-2011.
• Målet om miljöarbete i skolan i avsnitt 6.2.1 kvarstår.
• Åtgärden ”Plan för energieffektivisering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och
ska genomföras under 2010.
• Åtgärden ”Lägenhetsvis debitering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska
genomföras under 2011.
• Övriga 2009 års åtgärder stryks ur programmet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under innevarande år lägga särskild
fokus på att utveckla dialogen med kommunala bolag vad gäller arbetet med
program för hållbar utveckling.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag i den del som kommunstyrelsen inte bifallit, nämligen
sista strecksatsen i hennes förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Beslutsordning
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige till avgörande först upptar kommunstyrelsens förslag. Härefter upptas Elin Lagerqvists (S) förslag vilket behandlas som ett tillägg och har följande lydelse:
– De synpunkter som i övrigt framgår av kommunalrådsyttrandena ska beaktas i kommande revidering av Program för hållbar utveckling – miljö.
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till beslutsordning.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunfullmäktiges förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter, utan omröstning, att avslå Elin Lagerqvists (S) tillägg.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras enligt följande:
• Fiskevårdsåtgärder – plan: Åtgärden skjuts fram ett år så att planen tas
fram under 2010 och arbetena påbörjas senast 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Brynmiljöer: Årtalet för förnyad uppföljning ändras till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Hyrcykelsystem: Ytterligare möjligheter ska utredas under 2010.
• Avlopp – fritidsområden: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Belysning – Friaredalen: Åtgärden skjuts fram till 2010.
• Samordnade godstransporter – kommunal verksamhet: Åtgärden skjuts
fram till 2010.
• Biodiesel – färjor: Åtgärden förlängs till 2011.
• Miljö- och energiombud: Arbetet ska fortsätta under 2010-2011.
• Målet om miljöarbete i skolan i avsnitt 6.2.1 kvarstår.
• Åtgärden ”Plan för energieffektivisering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och
ska genomföras under 2010.
• Åtgärden ”Lägenhetsvis debitering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska
genomföras under 2011.
• Övriga 2009 års åtgärder stryks ur programmet.
Justerandes signatur
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– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under innevarande år lägga särskild
fokus på att utveckla dialogen med kommunala bolag vad gäller arbetet med
program för hållbar utveckling.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S) tillägg.
Beslutet expedieras till:
Ks
Stadsdirektören
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 74

Genomförande av åtgärder i cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan inom ramen för Stadbyggnadsvision 2.0
Ks/2010:116 210
Sammanfattning
”Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna” antogs av kommunfullmäktige
i sin helhet den 30 oktober 2008. Med anledning av kommunens mål kring cykling och den cykelpendlingspotential som finns inom stadskärnan ska ett antal
åtgärder genomföras inom stadskärnan utifrån den utredning kring cykelstråk
och cykelparkering inom stadskärnan som tagits fram som en del inom stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-02 med tillhörande bilaga
Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan”, juni 2009
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” godkänns som
underlag för stadsbyggnadsnämndens åtgärder.
– Anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.
– 3 mnkr av anslaget finansieras 2010 genom överföring av anslag från 2009
för ”Vision 2.0 Staden och sjöarna”, medan återstående 4 mnkr finansieras
2011-2012 av anslag för ”Stadens hållbara kommunikationer” enligt fastställd VIP 2010-2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” godkänns som
underlag för stadsbyggnadsnämndens åtgärder.
– Anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

– 3 mnkr av anslaget finansieras 2010 genom överföring av anslag från 2009
för ”Vision 2.0 Staden och sjöarna”, medan återstående 4 mnkr finansieras
2011-2012 av anslag för ”Stadens hållbara kommunikationer” enligt fastställd VIP 2010-2012.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkanden
Anders Samuelsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jerry Hansson (V) yrkar, med instämmande av Elin Lagerqvist (S) och AnnMari Nilsson (C), det tillägget att följande punkter överlämnas till styrgruppen
för stadsbyggnadsvisionen för beaktande:
1. Gör om Barnarpsgatan, från Brunnsgatan till Västra Storgatan, till gågata.
2. Förläng GC-vägen från Museirondellen längs Slottsgatans nordliga del
fram till Rökerigränd, därefter cykelfartsgata fram till Tullportsgatan.
3. Skapa GC-kontakt över Västra Storgatan fram till F E Elmgrens gata.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifall Jerry Hanssons (V) m.fl.
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” godkänns som
underlag för stadsbyggnadsnämndens åtgärder.
– Anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.
– 3 mnkr av anslaget finansieras 2010 genom överföring av anslag från 2009
för ”Vision 2.0 Staden och sjöarna”, medan återstående 4 mnkr finansieras
2011-2012 av anslag för ”Stadens hållbara kommunikationer” enligt fastställd VIP 2010-2012.
– Följande punkter överlämnas till styrgruppen för stadsbyggnadsvisionen för
beaktande:
1. Gör om Barnarpsgatan, från Brunnsgatan till Västra Storgatan, till gågata.
2. Förläng GC-vägen från Museirondellen längs Slottsgatans nordliga del
fram till Rökerigränd, därefter cykelfartsgata fram till Tullportsgatan.
3. Skapa GC-kontakt över Västra Storgatan fram till F E Elmgrens gata.
Beslutet expedieras till:
Stbn
Styrgruppen för stadsbyggnadsvisionen
Samhällsbyggnadsstrategen
Justerandes signatur
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§ 75

Motion om framtagande av ny avfallsplan för Jönköpings kommun
Ks/2009:483 450
Sammanfattning
Med hänvisning bl.a. till att nuvarande avfallsplan upphör att gälla inom snart
mindre än ett år samtidigt som avfallsverksamheten kontinuerligt förändras,
återvinningscentralerna blivit alltför små och en ökande mängd verksamhetsavfall föreslår Krister Johansson (S), Eva Swedberg (S) och Bo Enar Karlsson (S)
i motion 2009-10-27 att tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda en revidering av avfallsplanen varvid de i motionen angivna perspektiven beaktas. Vidare föreslås att eventuella förändringar avseende sortergårdarnas utformning och
lokalisering avvaktas till dess att beslut om ny avfallsplan fattats av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 265 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-27
Tekniska nämnden 2010-01-12 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i den nyligen påbörjade revideringen av
avfallsplanen beakta de förändringar som skett inom avfallsverksamheten
samt avvakta med beslut om etablering av ny sortergård till dess den reviderade avfallsplanen fastställts av kommunfullmäktige.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkanden
Bo Enar Karlsson (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) och Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
K Johansson
Tn

Justerandes signatur
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§ 76

Förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Ks/2009:495 730
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2008-10-23 § 336 om Verksamhets- och investeringsplan 2009-2011 gavs bland annat ett uppdrag till socialnämnden att undersöka förutsättningarna för införande av en förenklad biståndshandläggning.
Socialnämnden har genomfört ovanstående uppdrag och upprättat ett förslag
till förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Förslaget föreslås
införas under andra kvartalet 2010 och innebär sammanfattningsvis att personer över 65 år kan ansöka om särskilt angivna serviceinsatser i specificerad
omfattning på ett enklare sätt än idag och att ansvarig biståndshandläggare fattar beslut med stöd av socialtjänstlagen utifrån den sökandes egen beskrivning
och bedömning av sitt behov.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2009-10-20 § 192 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ges i uppdrag att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i Förenklad biståndshandläggning, daterad 2009-10-01.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast november 2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämnden ges i uppdrag att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i Förenklad biståndshandläggning, daterad 2009-10-01.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast november 2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkande
Allan Tovhult (S) och Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur
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§ 77

Inrättande av vattenskyddsområden för Jönköpings kommuns
grundvattentäkter i Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra
Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu och Örserum
Ks/2010:108 340
Sammanfattning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att trygga den framtida kvaliteten och tillgången ska vattenskyddsområden inrättas. Därigenom säkerställs
ett tillräckligt skydd för Jönköpings kommuns grundvattentäkter, både på kort
sikt och på mycket lång sikt. Jönköpings kommuns grundvattentäkter ska enligt
de nationella miljömålen skyddas senast år 2010 och enligt EU:s ramdirektiv
för vatten senast år 2015. Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslår att Jönköpings kommun själva fattar beslut om fastställande av vattenskyddsområden
och tillhörande skyddsföreskrifter för Jönköpings kommuns åtta grundvattentäkter. År 2008 påbörjade tekniska kontorets VA-verksamhet arbetet att tillsammans med miljökontoret ta fram förslag till vattenskyddsområden samt
revidera befintliga vattenskyddsområden för kommunens grundvattentäkter;
Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu
och Örserum.
Arbetet har resulterat i förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter, informationsinsatser har genomförts gentemot nämnder, förvaltningar, intressenter, branschorganisationer, fastighetsägare och myndigheter. Samråd, informationsmöten och remisser har genomförts med dessa för inhämtande av synpunkter.
Förslagen till vattenskydd medför ett flertal restriktioner för fastigheter inom
områdena, framför allt de områden där vattenskydd saknas idag. I samtliga
förslag innebär föreskrifterna begränsningar bl a vad gäller petroleumprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, upplag, avlopp, markarbeten, energianläggningar samt vägar och transporter. I föreskrifterna tillämpas mestadels
tillståndsplikt eller förbud.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 35 föreslagit kommunfullmäktige besluta att förslagen till vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs
samt att hos länsstyrelsen begära att länsstyrelsens beslut rörande sex angivna,
tidigare fastställda, vattenskyddsområden upphävs.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2010-01-13 § 6 – 13 med tillhörande tjänsteskrivelser
Vattenskydd Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu, Örserum – vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter
och definitioner (bilaga A-H)

Justerandes signatur
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Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– De av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 föreslagna vattenskyddsområdena
och vattenskyddsföreskrifterna avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs.
– Jönköpings kommun begär hos länsstyrelsen att länsstyrelsens beslut rörande de sex av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 angivna, tidigare fastställda, vattenskyddsområdena upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– De av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 föreslagna vattenskyddsområdena
och vattenskyddsföreskrifterna avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs.
– Jönköpings kommun begär hos länsstyrelsen att länsstyrelsens beslut rörande de sex av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 angivna, tidigare fastställda, vattenskyddsområdena upphävs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Länsstyrelsen via tk
Tk för handläggning

Justerandes signatur
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§ 78

Jönköpings Länstrafik AB – ändring i aktieägaravtal avseende
underskottsfördelning
Ks/2010:63 107
Sammanfattning
Ägarberedningen för Jönköping Länstrafik AB har i enlighet med beslut vid
extra bolagsstämma 2009-11-19 i skrivelse till samtliga kommuner i länet föreslagit att ett tillägg görs i aktieägaravtalet när det gäller underskottsfördelning
för Länstrafiken. Förslaget innebär att den preliminära procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller för 2009 ska gälla även för
2010 och 2011. Ägarberedningen önskar besked om kommunernas ställningstagande senast 2010-04-01.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB 2010-01-11
Stadskontorets yttrande 2010-03-01 med bilaga 1 och 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det av ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB föreslagna tillägget
till aktieägaravtalets § 9 godkänns, vilket innebär att den procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller preliminärt för 2009
också ska tillämpas 2010 och 2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det av ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB föreslagna tillägget
till aktieägaravtalets § 9 godkänns, vilket innebär att den procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller preliminärt för 2009
också ska tillämpas 2010 och 2011.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB
Justerandes signatur
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§ 79

Folkmängdsprognos 2010-2013 med utblick mot 2019
Ks/2010:84 121
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till folkmängdsprognos för perioden
2010-2013 med utblick mot 2019.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-22 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Flyttnettot för 2010 beräknas uppgå till 700 personer. Därefter antas ett
förväntat årligt positivt flyttnetto om 550–650 som grund för folkmängdsprognosen för 2011–2013 där den högre siffran avser de närmaste åren, varefter det sker en gradvis minskning.
– Målfolkmängden bör avse 2019 och anges som ett intervall för att signalera
osäkerheten i uppgiften. I en utblick mot 2019 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 134 000–136 000.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Flyttnettot för 2010 beräknas uppgå till 700 personer. Därefter antas ett
förväntat årligt positivt flyttnetto om 550–650 som grund för folkmängdsprognosen för 2011–2013 där den högre siffran avser de närmaste åren, varefter det sker en gradvis minskning.
– Målfolkmängden bör avse 2019 och anges som ett intervall för att signalera
osäkerheten i uppgiften. I en utblick mot 2019 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 134 000–136 000.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Utredningschefen
Justerandes signatur
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§ 80

Uppdrag med anledning av svar på kommunrevisionens rapport avseende granskning av tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings kommun
Ks/2009:467 750
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med
att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Granskningen har omfattat
stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, socialtjänsten och stadskontoret.
Bakgrunden till arbetet är de regler i plan- och bygglagen som 2001-07-01
trädde i kraft och som innebär att alla enkelt avhjälpta hinder senast år 2010
ska undanröjas på allmänna platser och i befintliga byggnader som besöks av
allmänheten. Revisionens granskning tar i första hand sikte på detta arbete men
därutöver granskas stadsbyggnadskontorets, tekniska kontorets och socialtjänstens övriga arbete med tillgänglighetsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport samt missiv 2009-10-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-01-19 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn och revidering av
kommunens handikappolitiska program.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod sammanställa
och till kommunfullmäktige redovisa samtliga nämnders uppföljning av det
handikappolitiska programmet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på rapporten ”Tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings kommun”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-11 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-02-15 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsen
för egen del beslutar följande:
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– Berörda nämnder uppmanas att vid kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2010 redovisa det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade
uppdraget att göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med att åtgärda
samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade bedrivs och att denna
redovisning omfattar en genomgång av vilka åtgärder som gjorts respektive
återstår samt hur mycket av de anvisade och reserverade medlen som förbrukats.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker det av kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) föreslagna tillägget med den ändringen att det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade uppdraget ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2010.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på rapporten ”Tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings kommun”.
– Berörda nämnder uppmanas att vid kommunfullmäktiges sammanträde i
april 2010 redovisa det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade
uppdraget att göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med att åtgärda
samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade bedrivs och att denna
redovisning omfattar en genomgång av vilka åtgärder som gjorts respektive
återstår samt hur mycket av de anvisade och reserverade medlen som förbrukats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn och revidering av
kommunens handikappolitiska program.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod sammanställa
och till kommunfullmäktige redovisa samtliga nämnders uppföljning av det
handikappolitiska programmet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkande
Hans Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Ks
Nämnderna
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§ 81

Anslag till förstudie och projektering av Munksjögatans ändrade
sträckning och sänkning
Ks/2010:83 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att 2,4 mnkr ställs till nämndens förfogande för förstudie och projektering av Munksjögatans ändrade sträckning och
sänkning vid Högskolan. Investeringen som i sin helhet beräknats till 30,5
mnkr är planerad för att möjliggöra Högskolans uppförande av en friskvårdsanläggning. Det senare projektet förutsätter en överbyggnad av Munksjögatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-28 medge Högskolefastigheter i Jönköping AB att genomföra nyproduktion av en friskvårdsanläggning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 2,4 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för förstudie och
projektering av planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan i 2010 års investeringsbudget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 2,4 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för förstudie och
projektering av planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan i 2010 års investeringsbudget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Stbn
Justerandes signatur
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§ 82

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan
Ks/2009:564 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2009-12-08 § 266 lämnat en slutredovisning av genomförd om- och tillbyggnad av Örserumsskolan. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i augusti 2007 omfattar projektet ett nytt produktionskök, inomhuspassage mellan befintliga byggnader, ombyggnad av skolans huvudbyggnad, viss anpassning av den yttre miljön samt byte av befintlig ventilationsanläggning.
I samband med om- och tillbyggnaden har ett antal ytterligare åtgärder genomförts som inte omfattas av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut och har
finansierats genom andra anslag. De tillkommande åtgärderna finns ändå med i
föreliggande redovisning. Den redovisade investeringen uppgår därmed totalt
till 17 706 tkr och ska jämföras med budgeten för projektet om totalt 17 540
tkr. Följaktligen redovisas ett underskott med 166 tkr som förklaras med en
oförutsedd utgift för att åtgärda en fuktskada.
Tekniska nämndens hyreskalkyl för Örserumsskolan uppgår till 1 650 tkr eller
1 454 kr/kvm bruksarea (BRA).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 266 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 83

Försäljning av fastigheten Narva 8, Norra Bogesundsgatan 3 m fl
Ks/2010:109 256
Sammanfattning
Fastigheten Narva 8 är upplåten med tomträtt på 60 år fr o m 1952-04-01.
Tomträttshavaren, HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping, har meddelat
sitt intresse av att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts
till 8 800 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 45 föreslå
kommunfullmäktige:
– Köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Narva 8 till tomträttsinnehavaren HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping för 8 800 000
kr, godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Karta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Narva 8 till tomträttsinnehavaren HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping för 8 800 000
kr, godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
HSB Bostadsrättsförening Narva
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

42

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 84

Försäljning av Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462,
Hakarpsvägen 71 och 71b i Huskvarna
Ks/2010:110 253
Sammanfattning
Köpeavtal avseende Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462 har upprättats mellan Jönköpings kommun och Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB.
Försäljningen har förmedlats genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i
Jönköping.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 47 beslutat föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Köpeavtal godkänns enligt vilket Stensholm 1:298 och del av Stensholm
1:462 överlåts till Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om 3 200 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 47 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Karta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för klarläggande av
kommunalekonomiska och andra förutsättningar att behålla de aktuella fastigheterna i kommunal ägo och bygga om förskolelokalen till lägenheter
som upplåts för bostadssociala ändamål.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut; dels kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i sakfrågan, dels kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag om återremiss.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) förslag i sakfrågan.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Köpeavtal godkänns enligt vilket Stensholm 1:298 och del av Stensholm
1:462 överlåts till Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om 3 200 000 kr.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet i sakfrågan.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om återremiss.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Yrkanden
Elin Lagerqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
klarläggande av kommunalekonomiska och andra förutsättningar att behålla
de aktuella fastigheterna i kommunal ägo och bygga om förskolelokalen till
lägenheter som upplåts för bostadssociala ändamål.
Peter Jutterström (M) och Anders Hulusjö (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yrkar Peter Jutterström (M) att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Det antecknas att ärendet återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna stödjer förslaget om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om återremiss respektive avgörande vid dagens
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för återremiss.
Nej-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Upprop förrättas och därvid avges 33 ja-röster och 48 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr. 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för klarläggande av kommunalekonomiska och andra förutsättningar att behålla de aktuella fastigheterna i
kommunal ägo och bygga om förskolelokalen till lägenheter som upplåts för
bostadssociala ändamål.
Beslutet expedieras till:
Ks
Justerandes signatur
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§ 85

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2009
Ks/2010:107 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende år 2009 samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2010-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2009
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2009
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2009
läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 86
Anslag för värmeslingor i Smedjegatan
Ks/2010:82 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att tidigare beviljat anslag för förnyelse
av Östra Centrum utökas med 1 mnkr för att komplettera planerad omläggning
av Smedjegatan med värmeslingor.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat anslag med 1 mnkr till projekt Förnyelse Östra Centrum ställs till
stadsbyggnadsnämndens förfogande för att komplettera omläggning av
Smedjegatan med värmeslingor.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering inom stadsbyggnadsnämndens
totala investeringsram 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Yrkande
Kommunalrådet Anna-Mari Nilsson (C) föreslår det tillägget att den första
strecksatsen avslutas med följande text: ”under förutsättning att uppvärmning
sker genom returvärme från fjärrvärmesystemet”.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat anslag med 1 mnkr till projekt Förnyelse Östra Centrum ställs till
stadsbyggnadsnämndens förfogande för att komplettera omläggning av
Smedjegatan med värmeslingor under förutsättning att uppvärmning sker
genom returvärme från fjärrvärmesystemet.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering inom stadsbyggnadsnämndens
totala investeringsram 2010.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 87

Rapport om 2009 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2010:72 019
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-01-29 överlämnat rapport om
2009 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och
Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapporten ”Samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår under 2009” godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapporten ”Samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår under 2009” godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Högskolan i Jönköping
Jönköpings studentkår
Utredningschefen
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§ 88

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009
Ks/2010:76 008
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i juni 1998 ”Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete”. Riktlinjerna har reviderats i oktober 2001 och i
december 2007. Enligt riktlinjerna ska varje år sammanställas en rapport till
kommunfullmäktige över det internationella arbetet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Utredningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

49

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 89

Ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-03-25 att Ann Marie Andersson (KD)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd
Gränna-Visingsö.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ann Marie Andersson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö utses Ewa Jonsson
(KD), Prästgränd 6 A, 563 31 Gränna.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
A M Andersson
E Jonsson
Kdr Gränna-Visingsö
Löneenheten
U Freijd
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 90

Ledamot och ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-03-25 att Jaana Melle (KD) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jaana Melle (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i socialnämnden utses nuvarande ersättaren Göran Undevall
(KD).
– Till ny ersättare i socialnämnden utses Susanne Agerbring (KD), Parkvägen
42 B, 564 36 Bankeryd.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
J Melle
G Undevall
S Agerbring
Sn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 91

Ledamot och ersättare i miljönämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-03-25 att val ska förrättas efter Leif
Rudolfsson (KD).
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ny ledamot i miljönämnden utses nuvarande ersättaren Berne Lorefors
(KD).
– Till ny ersättare i miljönämnden utses Susanne Wismén (KD), Östra Storgatan 159, 554 52 Jönköping.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
B Lorefors
S Wismén
Mn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 92

Ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Jönköping Airport
AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-03-25 att val ska förrättas enligt rubricerat ärende för tiden t o m ordinarie årsstämma 2011.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ledamöter, suppleanter, ordförande samt vice ordförande i styrelsen för
Jönköping Airport AB utses:
Peter Jutterström (M), ledamot tillika ordförande
Astrid Löfdahl (KD), ledamot tillika 1:e vice ordförande
Maria Petersson (C), ledamot
Elin Lagerqvist (S), ledamot tillika 2:e vice ordförande
Peter Persson (S), ledamot
Ilan DeBasso (S), suppleant
Claes Wendick (FP), suppleant
Kjell Arnesson, ledamot (Näringslivet)
Hans Standar, ledamot (Elmia AB)
Martin Andreae, ledamot (Jönköpings Rådhus AB)
– Till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant för Jönköping
Airport AB utses:
Stig Selin (S), lekmannarevisor
Folke Jäghem (KD), lekmannarevisorssuppleant
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Ledamöter
Suppleanter
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Jönköpings Rådhus AB
Jönköping Airport AB
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-25

§ 93

Fråga om markanvisningen i kvarteret Järnbäraren
Ks/2010:175 251
Sammanfattning
Pelle Nordin (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Hulusjö (KD)
om han anser att hanteringen av markanvisning i kvarteret Järnbäraren gjorts
på ett sätt som överensstämmer med justa spelregler och att tekniska kontorets
”skall-krav” är bindande när anvisning sker.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 75 Motion om framtagande av ny avfallsplan för Jönköpings kommun
Ledamöter
Ewa Nilsson
Anders Hulusjö
Carin Berggren
Stina Fröberg
Anders Georgsson
Göran Undevall
Sara Pettersson
Simon Rundqvist
Åke Holm
Stig-Erik Wendefors
Karin Hannus
Jaana Melle
Ercan Atasayar
Allan Wendefors
Acko Ankarberg Johansson
Erik Arnalid
Camilla Brinkmann
Gert Brandon
Martin Miller
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Agneta Hugander
Peter Jutterström
Johnny Lilja 1:e v ordf.
Kent Ly
Anders Carlsson
AnneMarie Grennhag
Heléne Uddemar
Tevfik Altonchi
Mats Green
Göte Jonsson
Veronica Eisfeld
Sotiris Delis
Jan-Egon Leo
Inger Ekengard
Magnus Sandberg
Marie Söderström
Hans Karlsson
Åke Johansson
Carl-Johan Stillström
Ann-Mari Nilsson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Per Hansson
Lena Skaring Thorsèn
Anna Mårtensson ordf.
Peter Lundvall
Birgit Sievers
Emma Kramer
Ingrid Forsberg
Andreas Persson
Åsa Liborn
Anders Gustavsson
Ulrica Karlsson
Michael Wilhelmsson
Carina Sjögren
Krister Johansson
Jan Ericson
Bo Enar Karlsson
Tord Sundqvist
Ilan DeBasso
Jonas Magnusson

Parti
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Sander Eskilsson

Lennart Edlund
Neda Bacelj
Nils-Erik Emme
Mats Grennborg
Astrid Johansson

Tomas Bäuml
Joakim Dahlström
Leif Karlsson

Marie Lundberg
Ingrid Öqvist

Anders Samuelsson

Christoffer Areskog

Arne Fougelberg
Alf Klasson

Inger Sjölander

Ghada Melle

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 75 Motion om framtagande av ny avfallsplan för Jönköpings kommun
Karin Renblad
Magnus Rydh
Britt-Marie Glaad
Marie Alonso
Peter Persson
Elin Lagerqvist
Patricia Melin
Rolf Wennerhag
Lars-Evert Sahlin 2:e v ordf
Anette Höglund
Vanja Karlsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Karin Ingemalm
Pelle Nordin
Allan Tovhult
Thordis Samuelsson
Håkan Jörnborn
Jerry Hansson
Summa

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rune Frisk
Elisabeth Fransson-Malm
Eva Swedberg

Magnus Johansson

Kenneth Kindblom

X
X
X
51
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Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 84 Försäljning av Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462, Hakarpsvägen 71
och 71b i Huskvarna
Ledamöter
Ewa Nilsson
Anders Hulusjö
Carin Berggren
Stina Fröberg
Anders Georgsson
Göran Undevall
Sara Pettersson
Simon Rundqvist
Åke Holm
Stig-Erik Wendefors
Karin Hannus
Jaana Melle
Ercan Atasayar
Allan Wendefors
Acko Ankarberg Johansson
Erik Arnalid
Camilla Brinkmann
Gert Brandon
Martin Miller
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Agneta Hugander
Peter Jutterström
Johnny Lilja 1:e v ordf.
Kent Ly
Anders Carlsson
AnneMarie Grennhag
Heléne Uddemar
Tevfik Altonchi
Mats Green
Göte Jonsson
Veronica Eisfeld
Sotiris Delis
Jan-Egon Leo
Inger Ekengard
Magnus Sandberg
Marie Söderström
Hans Karlsson
Åke Johansson
Carl-Johan Stillström
Ann-Mari Nilsson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Per Hansson
Lena Skaring Thorsèn
Anna Mårtensson ordf.
Peter Lundvall
Birgit Sievers
Emma Kramer
Ingrid Forsberg
Andreas Persson
Åsa Liborn
Anders Gustavsson
Ulrica Karlsson
Michael Wilhelmsson
Carina Sjögren
Krister Johansson
Jan Ericson
Bo Enar Karlsson
Tord Sundqvist
Ilan DeBasso

Parti
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Sander Eskilsson

Ja

Lennart Edlund
Neda Bacelj
Nils-Erik Emme
Mats Grennborg
Astrid Johansson

Tomas Bäuml
Joakim Dahlström
Leif Karlsson

Marie Lundberg
Ingrid Öqvist

Anders Samuelsson

Sven Nyemad

Christoffer Areskog

Arne Fougelberg
Alf Klasson

Inger Sjölander

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 84 Försäljning av Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462, Hakarpsvägen 71
och 71b i Huskvarna
Jonas Magnusson
Karin Renblad
Magnus Rydh
Britt-Marie Glaad
Marie Alonso
Peter Persson
Elin Lagerqvist
Patricia Melin
Rolf Wennerhag
Lars-Evert Sahlin 2:e v ordf
Anette Höglund
Vanja Karlsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Karin Ingemalm
Pelle Nordin
Allan Tovhult
Thordis Samuelsson
Håkan Jörnborn
Jerry Hansson
Summa

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)

Ghada Melle

Rune Frisk
Elisabeth Fransson-Malm
Eva Swedberg

Magnus Johansson

Kenneth Kindblom

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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