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Från kl. 17.00, utgår kl. 20.33 § 206, Joakim Dahlström ers. kl. 20.33 § 107
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingrid Öqvist autoers. kl. 17.00 till kl. 17.40 § 99 ,ord. ankom kl. 17.40 § 100
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Från kl. 17.00, utgår kl. 17.49 § 100, Ghada Melle ers. kl. 17.49 § 101
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§ 94

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 8 Frågor utgår eftersom några sådana inte inlämnats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2010-03-23 om antal mandat per valkrets i Jönköpings
kommun under mandatperioden 2010-11-01-2014-10-31.
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) skrivelse 2010-04-12 om
senarelagd behandling av Jämställdhetskommitténs uppdrag att arbeta fram ett
förslag till jämställdhetsplan. Skrivelsen har bilagts de tryckta handlingarna.
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges presidium i samråd med
gruppledarna överenskommit att vid behandling av frågor rekommendera att
frågande och svarande begränsar sig till vardera två anföranden om sammanlagt högst fyra minuter.
Vidare meddelar ordföranden att planering pågår för utlokalisering av kommunfullmäktiges majsammanträde till Bottnaryd.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Motion om hastighetsdämpande åtgärder på Norrahammarsvägen i
Hovslätt
Ks/2010:232 511
Sammanfattning
Krister Johansson (S) anför i motion 2010-04-27 att hastigheten på Norrahammarsvägen i norra Hovslätt har ökat efter det att den hastighetskamera, som
tidigare funnits och fungerat bra, tagits bort och att närboende numera upplever
att hastigheten är alltför hög och borde begränsas. Motionären föreslår därför
att en trafikmängds- och hastighetsmätning genomförs och att lämpliga hastighetsdämpande åtgärder vidtas.
Beslutsunderlag
Motion 2010-04-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2004-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Motion om kostnadsfria resor för barn under sju år
Ks/2010:236 530

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) konstaterar i motion 2010-04-28 att regelverket för Jönköpings Länstrafik AB tillåter att högst två barn under sju år per betalande resenär får åka gratis medan antalet barn under sju år i Stockholm som får åka gratis är obegränsat i förhållande till betalande resenär. Motionären föreslår att
Jönköpings kommun och/eller Jönköpings Länstrafik AB bör ha samma regelverk rörande barn under sju år som AB Storstockholms Lokaltrafik vilket bl a
skulle innebära att förskolor kan göra utflykter till en låg kostnad.
Beslutsunderlag
Motion 2010-04-28
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2004-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om lokaler för Kulturskolans teaterlinje

b)

om lieslåtter i kommunens skötsel av dikesrenar och naturytor

c)

om att dra E4:an mellan Haga och Brunstorp i tunnel

d)

om cykel-crossbana vid Vapenvallen i Huskvarna

e)

om utökande av omklädningsrum på Vapenvallen i Huskvarna

f)

om nya arrendeavtal

g)

om arbetstid i kommunal hemtjänst och kommunala äldreboenden

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om lokaler för Kulturskolans teaterlinje överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om lieslåtter i kommunens skötsel av dikesrenar och
naturytor överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att dra E4:an mellan Haga och Brunstorp i tunnel
remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som fordras.
– Medborgarförslaget om cykel-crossbana vid Vapenvallen i Huskvarna överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om utökande av omklädningsrum på Vapenvallen i
Huskvarna överlåts till fritidsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om nya arrendeavtal överlåts till tekniska nämnden för
beslut.
– Medborgarförslaget om arbetstid i kommunal hemtjänst och kommunala
äldreboenden remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
K Henriksson
E Fredriksson
A Klasson
J Petersson
C Lööv

Justerandes signatur

Ks
Fn
Stbn
Tn
Ks diarium

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Interpellation om ansökan 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.
Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 65 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-04-16
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

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?
Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 66 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-04-16
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

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 14 % kommer att uppnås under innevarande år?

Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 67 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-04-16
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-29

§ 102

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.
Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 68 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-29 av
gymnasienämndens ordförande Peter Jutterström (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2010-03-24
Gymnasienämndens ordförande Peter Jutterströms (M) interpellationssvar inkommet 2010-04-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-29

§ 103

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2009
Ks/2010:127 132

Sammanfattning
I Jönköpings kommun pågick mellan 1996 och 2005 en särskild integrationssatsning. I samband med att den särskilda integrationssatsningen upphörde
2005 behandlade kommunfullmäktige 2005-06-22 § 184 riktlinjer för nämndernas och bolagens arbete med att främja integrationen i kommunen. Samtidigt gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordning av kommunens integrationsarbete. I föreliggande rapport ges en redogörelse för dels det
kommuncentrala integrationsarbetet, dels förvaltningarnas insatser i förhållande till de direktiv som fullmäktige gett.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2005-06-22 § 184
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-03-29 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Föreliggande rapport godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet och fatta de beslut som erfordras för att fullgöra
uppdraget. Besluten redovisas i en årlig rapport till kommunfullmäktige angående kommunens arbete för ökad integration.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att intensifiera arbetet med att
aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Rapporten överlämnas till samtliga nämnder samt de kommunala bolagens
styrelser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-06. Med hänvisning till
vad som anförs i yttrandet tillstyrks kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) meddelar den korrigeringen
att ärendet ska föras till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Föreliggande rapport godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet och fatta de beslut som erfordras för att fullgöra
uppdraget. Besluten redovisas i en årlig rapport till kommunfullmäktige angående kommunens arbete för ökad integration.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunens nämnder och bolag uppmanas att intensifiera arbetet med att
aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Rapporten överlämnas till samtliga nämnder samt de kommunala bolagens
styrelser.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Acko Ankarberg Johansson (KD), Sotiris Delis (M) och Peter Lundvall (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen

Justerandes signatur
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§ 104

Uppdrag att åtgärda samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade senast 2010 – delrapport februari 2010
Ks/2010:135 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2009-08-27 till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att i februari 2010 göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med enkelt avhjälpta hinder bedrivs. Redovisningen ska omfatta en genomgång av de åtgärder som gjorts respektive återstår samt hur mycket av de anvisade medlen som förbrukats.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-08-27 § 201
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-02-18 § 44 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 59 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-03-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens delrapporter godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp hur arbetet med att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Tekniska utskottet ges i uppdrag att regelmässigt följa upp hur arbetet med
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Tekniska utskottet ges i uppdrag att regelmässigt följa upp hur arbetet med
att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortskrider.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens delrapporter godkänns.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp hur arbetet med att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder fortskrider.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Anders Hulusjö (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
Tn
Ks
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Uppdrag till tekniska nämnden att i nära samråd med Jönköping
Energi Biogas AB utreda alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den framtida biogasproduktionen
Ks/2010:92 420

Sammanfattning
Mot bakgrund av pågående arbete inom ramen för stadsbyggnadsvisionen som
syftar till en omvandling av området runt södra Munksjön finns anledning att
överväga alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den biogasproduktion som för närvarande sker vid Simsholmens avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med Jönköping Energi Biogas AB utreda framtida alternativa och långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för biogasproduktionen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen
med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med Jönköping Energi Biogas AB utreda framtida alternativa och långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för biogasproduktionen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att belysa möjligheterna till och kostnaderna för samordning av Huskvarna avloppsreningsverk med Simsholmen
med beaktande av Huskvarnaverkets bedömda livslängd mm.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) och Erik Arnalid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Tn, Jönköping Energi Biogas AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Motion om information om skolan i Jönköpings kommun
Ks/2008:413 600

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i motion, daterad 2008-09-02, att kommunen på ett
lättillgängligt och lättfattligt sätt publicerar material om skolan för alla kommuninvånare i fora som alla kan ta del av. Syftet är att ge en balanserad och
rättvisande bild av skolan.
Kommunfullmäktige har 2008-09-04 § 232 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till skol- och barnomsorgsnämnden,
gymnasienämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2008-09-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-01-07
Gymnasienämndens beslut 2009-01-26 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-01-27 § 8 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att
utveckla informationen om kommunens skolor i enlighet med intentionerna
i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att
utveckla informationen om kommunens skolor i enlighet med intentionerna
i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Mats Green (M), AnneMarie Grennhag (M) och Peter Lundvall (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden ges i uppdrag att
utveckla informationen om kommunens skolor i enlighet med intentionerna
i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Beslutet expedieras till:
J Hansson
Gn
Sbn
Informationschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Motion om inrättande av pris för särskilt god tillgänglighet i utomhusmiljöer, lokaler och bostäder i Jönköping
Ks/2009:110 750
Sammanfattning
Åke Holm (KD) och Göran Undevall (KD) anför i motion 2009-02-03 att frågor rörande tillgänglighet av samhällsmiljön och boendet är mycket viktiga och
att dessa frågor behöver uppmärksammas mer i vår kommun. Motionärerna
pekar på att Stockholms stad utdelar ett årligt pris, S:t Julianpriset, till de företagare som ansträngt sig att utforma sina lokaler så att alla har möjlighet att
vistas där. Motionärerna menar att Jönköpings kommun kan ha de regler och
rutiner som gäller för S:t Julianpriset som förebild och föreslår sammanfattningsvis att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta ett
pris för särskild god tillgänglighet i utomhusmiljöer, lokaler och bostäder i
Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2009-02-26 § 39 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO).
Beslutsunderlag
Motion 2009-02-03
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-08-13 § 273 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande 2009-07-08 från HSO
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-03-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att införa tillgänglighet som en bedömningsgrund för Stadsbyggnadspriset i klassen ”God livsmiljö”.
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att införa tillgänglighet som en bedömningsgrund för Stadsbyggnadspriset i klassen ”God livsmiljö”.
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att införa tillgänglighet som en bedömningsgrund för Stadsbyggnadspriset i klassen ”God livsmiljö”.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
Å Holm
Stbn
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Motion om att under 2010 redovisa konsekvenserna av "Fritt val"
inom hemtjänsten
Ks/2009:510 730
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2009-11-14 att
det är viktigt att medborgare, brukare och anställda ges information om vilka
de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna är av avregleringar och
privatiseringar som, enligt motionärerna, av erfarenhet medför ökad byråkratisering. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden ges i uppdrag att under
2010 för kommunfullmäktige redovisa vilka ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser ”Fritt val” inom hemtjänsten medför.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26, § 297 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-11-14
Socialnämndens beslut 2010-03-16, § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2010 redovisa effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i kommunalrådet Peter Perssons
(S) förslag att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa effekter av TES.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2010 redovisa effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Kenneth Kindblom (V), Simon Rundqvist (KD) och Erik Arnalid (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2010 redovisa effekter för brukare och personal av det nya
systemet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
J Hansson
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Motion om att riva Kungsängsskolan och planlägga området för
flerbostadsbebyggelse
Ks/2009:482 210
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2009-10-21 föreslår Alf Gustafsson och Carina Sjögren för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att omgående, då
skolverksamheten upphört, riva Kungsängsskolan och uppdrar till stadsbyggnadsnämnden att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-12-10 § 436 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-04-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-04-06 vari kommunstyrelsen – vid bifall till motionen att omgående efter innevarande läsår riva Kungsängsskolan och planlägga området för flerbostadsbebyggelse – föreslås besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning
av Kungsängsskolans byggnader.
− Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-04-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning av
Kungsängsskolans byggnader.
– Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden undersöka möjligheterna att låta idrottslokalerna komma till användning för
föreningslivets behov under tiden fram till detaljplanearbetet är klart och
exploatering kan påbörjas.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-06 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning av
Kungsängsskolans byggnader.
– Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden undersöka möjligheterna att låta idrottslokalerna komma till användning för
föreningslivets behov under tiden fram till detaljplanearbetet är klart och
exploatering kan påbörjas.
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkande
Alf Gustafsson (S), Nils-Erik Davelid (FP), Simon Rundqvist (KD) och AnnMari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 8,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för rivning av
Kungsängsskolans byggnader.
– Anslaget finansieras med motsvarande ökad upplåning och senare finansiering med kommande exploateringsavgifter.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda förutsättningar för att även
finansiera det bokförda värdet (13,5 mnkr vid halvårsskiftet 2010) på
Kungsängsskolans byggnader med kommande exploateringsavgifter.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga området för flerbostadsbebyggelse.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden undersöka möjligheterna att låta idrottslokalerna komma till användning för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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föreningslivets behov under tiden fram till detaljplanearbetet är klart och
exploatering kan påbörjas.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Stbn
Tn
Fn

Justerandes signatur
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§110

Avveckling av vuxenutbildningsrådet
Ks/2010:138 615

Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling 2001-06-19 § 143 av utredning om den framtida vuxenutbildningen beslutade fullmäktige att inrätta ett
vuxenutbildningsråd under gymnasienämndens ansvar. Mot bakgrund av
kommunstyrelsens beslut 2009-04-07 § 128 att inrätta Råd för arbete och sysselsättning och ändrade förutsättningar för den kommunala vuxenutbildningen
bedömer gymnasienämnden att det saknas skäl till att behålla vuxenutbildningsrådet.
Gymnasienämnden beslutade, efter omröstning, 2010-02-22 § 16 att föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Vuxenutbildningsrådet avvecklas från och med 2010-05-01.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2001-06-19 § 143
Gymnasienämndens beslut 2010-02-22 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker gymnasienämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget att avveckla vuxenutbildningsrådet avvisas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Vuxenutbildningsrådet avvecklas från och med 2010-05-01.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Yrkanden
Tord Sundqvist (S) yrkar bifall till Peter Perssons (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Vuxenutbildningsrådet avvecklas från och med 2010-05-01.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Perssons
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Gn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Huvudmannaskap för Södra Vätterbygdens Teknikcollege
Ks/2010:173 619

Sammanfattning
Under år 2009 drevs projektet Södra Vätterbygdens Teknikcollege. Därefter
har verksamheten övergått i en permanent form och gymnasienämnden föreslår
att Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2010-03-22 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet för Södra Vätterbygdens Teknikcollege från och med 2010-05-01. Huvudmannaskapet innefattar processledarskap enligt gymnasienämndens förslag samt att teckna avtal med berörda intressenter om ledning, styrning och
finansiering av verksamheten.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun, genom gymnasienämnden, åtar sig huvudmannaskapet för Södra Vätterbygdens Teknikcollege från och med 2010-05-01. Huvudmannaskapet innefattar processledarskap enligt gymnasienämndens förslag samt att teckna avtal med berörda intressenter om ledning, styrning och
finansiering av verksamheten.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Gn

Justerandes signatur
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§ 112

Exploateringsavtal för del av Odensjö 7:7, golfbana och bostäder,
Barnarp
Ks/2007:214 251
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom Odensjö i
Barnarp. Avtalspart är fastighetsägarna, tre bröder Wareborn, som planerar att
bygga ca 60 grupphus och en niohåls golfbana inom sin fastighet Odensjö 7:7.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Förslag till exploateringsavtal med Wareborns
Gestaltningsprogram (del av förslag till detaljplan)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat exploateringsavtal med Wareborns avseende utbyggnad av grupphus och golfbana inom Odensjö 7:7 i Barnarp godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat exploateringsavtal med Wareborns avseende utbyggnad av grupphus och golfbana inom Odensjö 7:7 i Barnarp godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktige överlägger samtidigt i detta ärende och i de efterföljande
ärendena § 113 och § 114.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för upprättande av nytt exploateringsavtal.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Antagande av detaljplan för bostadsbebyggelse och golfbana på
norra delen av Odensjö 7:7, Barnarp
Ks 2006:172 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för norra delen av
Odensjö 7:7, Barnarp. Stadsbyggnadsnämnden har 2006-03-09 beslutat godkänna den upprättade detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige
för antagande. Därefter har revidering gjorts i detaljplaneförslaget. Stadsbyggnadsnämnden har 2007-06-07 behandlat den reviderade detaljplanen och beslutat att godkänna densamma och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2007-06-07 § 256 med tillhörande tjänsteskrivelse och reviderade planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2007-06-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 155 att inte behandla detaljplaneförslaget eftersom en av förutsättningarna i det då aktuella förslaget till exploateringsavtal inte var uppfylld.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår att kommunstyrelsen vidhåller
sitt förslag 2007-06-19.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Odensjö 7:7, daterat
2006-02-28, reviderat 2007-05-30, antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktige överlägger samtidigt i detta ärende och i föregående
ärende § 112 samt i efterföljande ärende § 114.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet bordläggs för behandling i anslutning till nytt exploateringsavtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Antagande av detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp
Ks 2006/0173 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för södra delen av
Odensjö 7:7, Barnarp.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2006-03-09 beslutat godkänna den upprättade detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2006-03-09 § 91 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådet förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2007-06-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-20 § 155 att inte behandla detaljplaneförslaget eftersom en av förutsättningarna i det då aktuella förslaget till exploateringsavtal inte var uppfylld.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår att kommunstyrelsen vidhåller
sitt förslag 2007-06-19.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.

Justerandes signatur
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33

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-04-29

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till detaljplan för golfbana på södra delen av Odensjö 7:7,
Barnarp, antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktige överlägger samtidigt i detta ärende och i de föregående
ärendena § 112 och § 113.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet bordläggs för behandling i anslutning till nytt exploateringsavtal.
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§ 115

Försäljning av fastigheten Frankrike 18, Starrgatan, Jönköping
Ks/2010:154 253

Sammanfattning
Fastigheten Frankrike 18 är upplåten med tomträtt på 60 år fr o m 1951-01-01.
Tomträttsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping har meddelat sitt intresse av att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts till
2 770 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Frankrike
18 till tomrättsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping för 2 770 000
kr, godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Frankrike
18 till tomrättsinnehavaren HSB:s Brf Frankrike i Jönköping för 2 770 000
kr, godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
HSB:s Brf Frankrike
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 116

Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Liljeholmen 2:1 för uppförande av restaurang vid Vätterstranden
Ks/2010:157 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har fått en förfrågan från Hamid Roshandel om att få bygga
en restaurang vid Vätterstranden i Jönköping. En detaljplan har tagits fram för
detta ändamål vilken kommer att behandlas i stadsbyggnadsnämnden i april.
Ett nyttjanderättsavtal har upprättats med företaget Restaurang vid Vattnet AB
gällande utbyggnad av en restaurang med toaletter och omklädningsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Förslag till nyttanderättsavtal med Restaurang vid Vattnet AB
Kommunalrådsyttranden enlig nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Restaurang vid Vattnet
AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag om 1,6 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för utförande
av parkeringsplatser vid Vätterstranden under 2010.
– Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning. Drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen förutsätts finansieras inom tekniska
nämndens budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-04-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Restaurang vid Vattnet
AB godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutgiltigt tomträttsavtal i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag om 1,6 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för utförande
av parkeringsplatser vid Vätterstranden under 2010.

Justerandes signatur
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– Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning. Drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen förutsätts finansieras inom tekniska
nämndens budget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för behandling i anslutning till
detaljplaneförslag för området.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur
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§ 117

Anslag för inventarier i samband med ombyggnad av Stadsgårdsskolan
Ks/2010:140 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden har begärt anslag för inventarier i samband
med Stadsgårdsskolans ombyggnad. Kommunfullmäktige beslutade
2008-03-12 godkänna lokalprogram för ombyggnad av Stadsgårdsskolan, som
ägs och förvaltas av BostadsAB VätterHem. Ombyggnaden genomförs för närvarande och beräknas vara klar till sommaren i år. Anslag för utrustning av
lokalerna ingår i fastställd investeringsplan med 5 mnkr, men togs felaktigt upp
i planen först 2011. Investeringen i utrustning planeras ske innevarande år varför skol- och barnomsorgsnämnden begär tidigareläggning av detta anslag.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-02-23 § 15 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-03-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-03-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 5 mnkr ställs till skol- och barnomsorgsnämndens förfogande
under 2010 för inköp av inventarier till ombyggda lokaler i Stadsgårdsskolan. Motsvarande anslag i investeringsplanen 2011 utgår.
– Anslaget finansieras med ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 5 mnkr ställs till skol- och barnomsorgsnämndens förfogande
under 2010 för inköp av inventarier till ombyggda lokaler i Stadsgårdsskolan. Motsvarande anslag i investeringsplanen 2011 utgår.
– Anslaget finansieras med ökad upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Sbn
Justerandes signatur
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§ 118

Ledamot i kommundelsråd Huskvarna
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-04-29 att Johan Florin (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd Huskvarna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Johan Florin (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Huskvarna utses Annika Wallback (S),
Tormenåsgatan 16 A, 561 41 Huskvarna.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
J Florin
A Wallback
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39

