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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Octavio Rodriguez autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Allan Tovhult autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 23.00 § 118
Greger Svensson autoers. kl. 17.00, utgår 19.45 § 102, Gahda Melle ers. kl. 19.45 § 103
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingrid Forsberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 22.00 § 105, Anders Gustafsson ers. kl 22.00 § 106
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 23.00 § 118
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Per Svenhall autoers. kl. 17.00
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§ 94

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2011-03-01 att utse Rikard Bunnvik (C) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Anna Klint (C) samt Stefan Gustavsson (C) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Mikael Ekström (C).
Kommunrevisionens rapport 2011-02-24 ”Granskning av användaradministrationen”
Kommunrevisionens rapport 2011-02-24 ”Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i extern regi”
Kommunrevisionens rapport 2011-03-04 ”Granskning av omorganisation inom
skolan”
Kommunrevisionens rapport 2011-03-09 ”Granskning av årsbokslut/ årsredovisning 2010”.
Ordföranden hälsar de nya ersättarna välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Motion om ett trevligare centrum på Dalvik
Ks/2011:215 310
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) konstaterar i motion 2011-03-22 att såväl centrala Jönköping
som merparten av kommunens stadsdelscentra sedan ett drygt tiotal år gjorts
trevligare samt mer användbara och lättillgängliga men att denna positiva förändring ännu inte genomförts i centrumdelen Dalvik. Motionären menar att
centrumet är nedslitet, ovälkomnande och föga inbjudande för samtal eller umgänge och nämner ett antal åtgärdsförslag för att göra centrumet trevligare som
boende i området angav vid ett öppet möte 2010. Sammanfattningsvis föreslår
motionären att möjligheterna till en förbättrad miljö vid Dalviks centrum undersöks genom att berörda nämnder ges i uppdrag att såväl undersöka som
genomföra dessa.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-22
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
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 en busskur och uppdaterad informationstavla till
Hedentorps industriområde
Ks/2011:214 530
Sammanfattning
Baris Belge (S) anför i motion inkommen 2011-03-23 att många företag har
etablerat sig vid Hedentorps industriområde under de senast tio åren och att nya
är på väg in. För att underlätta för människor som arbetar på området att åka
kollektivt vill motionären förbättra villkoren genom att ha en ordentlig busskur
vid busshållplatsen ”Hedentorps industriområde”. Vidare behöver informationstavlan vid busshållplatsen uppdateras för att besökande till företagen ska
ha lättare att hitta dem. Motionären föreslår sammanfattningsvis att kommunen
verkar för att det sätts upp en busskur vid Hedentorps industriområde och för
att informationstavlan för Hedentorps industriområde uppdateras.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
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

Motion om utsmyckning av Teaterrondellen
Ks/2011:213 310
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2011-03-22 föreslår Gunilla
Waern (C) att en utsmyckning av Teaterrondellen ska ske som knyter an till
platsen och den musik- och teaterverksamhet som kommer att ha sin hemvist
i Kulturhuset Spira.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-22
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
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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§ 99

Motion om att redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat i kommunens årsredovisning
Ks/2011:217 042
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2011-03-24 att det i ett öppet och demokratiskt samhälle är en självklarhet att redovisa hur gemensamma resurser och
angelägenheter nyttjas och förvaltas. Motionären anser att eftersom friskolornas verksamhet är skattefinansierad är det av intresse att veta hur våra resurser
utnyttjas och vart eventuella överskott tar vägen men att information om de s.k.
friskolorna är knapphändig i kommunens årsredovisning. Med hänvisning härtill föreslår motionären att ägandeförhållandena i de friskolor som är etablerade
i Jönköpings kommun, friskolornas omsättning och vinst samt vart eventuell
vinst tar vägen ska redovisas i kommunens årsredovisning,
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
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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§ 100

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om cykelväg mellan Norrahammar och Råslätt

b)

om kommunal alkohol- och drogsamordnare

c)

om att genomföra fysiska förbättringsåtgärder på Ekhagen

d)

om pendlarparkering utanför stadskärnan

e)

om att flytta reningsverket vid Oset i Huskvarna

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om cykelväg mellan Norrahammar och Råslätt överlåts
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om kommunal alkohol- och drogsamordnare överlåts
till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att genomföra fysiska förbättringsåtgärder på Ekhagen överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om pendlarparkering utanför stadskärnan överlåts till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att flytta reningsverket vid Oset i Huskvarna överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
R Lindell
P Gudbrand
S Rundqvist
M Holmström
U Isaksson
Stbn
Ks
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Interpellation om hushållsnära tjänster
Ks/2011:134 000
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2011-02-18 att preliminära uppgifter
ger vid handen att Sverige är ett delat land vad gäller hur stor andel av invånarna som använder det s.k. rut-bidraget och att den största andelen återfinns i
välbeställda kommuner. Interpellanten finner denna statistik synnerligen intressant och anser att den väcker frågan om hur det ser ut i Jönköping. Med anledning härav vill Jerry Hansson (V) ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Mats Green (M):
– Hur många har nyttjat rut-avdraget i Jönköpings kommun?
– Var i vår kommun finns de som nyttjar avdraget?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 59 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
Kommunstyrelsens ordförande Mats Greens (M) interpellationssvar
inkommet 2011-03-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag med anledning av
preliminärt bokslut för 2010
Ks/2011:113 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för år 2010. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2010. I
ärendet ingår även förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas
resultatfonder samt investeringsbudgetens avräkning för 2010 med förslag till
överföring av investeringsanslag till 2011.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-07 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2010.
Förslag till kommunfullmäktige
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2011 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 162 937 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 900 tkr, medan 37 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2010 års bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-02-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-23
Kommunstyrelsens beslut
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2010.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2011 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 162 937 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 900 tkr, medan 37 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2010 års bokslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Till kommunfullmäktige utdelas stadskontorets 2011-02-25 reviderade tjänsteskrivelse innebärande att den 2:a strecksatsen ges följande lydelse:
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
162 900 tkr, medan 37 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
Yrkande
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ovan angiven
revidering.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag med ovan angiven revidering. Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2011 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 162 937 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
162 900 tkr, medan 37 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2010 års bokslut.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Årsredovisning för år 2010
Ks/2011:123 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2011-02-23 överlämnat kommunens
årsredovisning för 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23
Årsredovisning 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2010 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +137 mnkr och en balansomslutning med 5 495 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +221 mnkr och en balansomslutning med
12 897 mnkr.
– Konjunktur- och strukturbuffert inrättas med 50 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
– Avsättning för sluttäckning av den gamla deponin Hult görs med 100 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2010 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +137 mnkr och en balansomslutning med 5 495 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +221 mnkr och en balansomslutning med
12 897 mnkr.
– Konjunktur- och strukturbuffert inrättas med 50 mnkr.
– Avsättning för sluttäckning av den gamla deponin Hult görs med 100 mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

REVISIONSBERÄTTELSE
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har avlämnat 2011-03-09 dagtecknad revisionsberättelse samt revisorernas redogörelse för år 2010.
Revisorerna tillstyrker:
– Ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar beviljas ansvarsfrihet.
– Kommunens årsredovisning fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) redogör översiktligt för årsredovisningen.
Kommunrevisionens ordförande Sven Ebbesson (S) redogör för revisionens
arbete under verksamhetsåret samt föredrar revisionsberättelsen.
Yrkande
Mats Green (M), Ann-Mari Nilsson (C), Sotiris Delis (M), Kenneth Kindblom
(V), Peter Lundvall för MP-gruppen och Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Ordförande Anders Hulusjö (KD) för kommunfullmäktiges presidium låter till
protokollet anteckna ett stort tack till kommunrevisionen för ett väl genomfört
arbete och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.
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
2010.
– Ledamöterna i övriga nämnder och beredningar beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.
ÅRSREDOVISNINGEN
Kommunfullmäktige upptar sedan årsredovisningen till beslut och beslutar
därvid att bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Årsredovisning för 2010 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +137 mnkr och en balansomslutning med 5 495 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +221 mnkr och en balansomslutning med
12 897 mnkr.
– Konjunktur- och strukturbuffert inrättas med 50 mnkr.
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– Avsättning för sluttäckning av den gamla deponin Hult görs med 100 mnkr.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Nämnderna
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§ 104

Projekt Ung Arena i Jönköpings kommun
Ks/2010:513 030
Sammanfattning
Gruppen ungdomar är högt prioriterad i kommunens arbetsmarknadsinsatser.
För att förebygga risken för utanförskap i tidig ålder och för att utveckla och
samordna insatser som idag sker inom flera av kommunens förvaltningar föreslås att kommunens arbetsmarknadsavdelning (AMA), uppföljningsansvaret
inom skolan (UAS), Fritid Jönköping och socialförvaltningen gemensamt startar projekt Unga Arena.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor 2010-12-08
Socialnämndens beslut 2011-02-15 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-02-17 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-02-21 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-02-22 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Under förutsättning av nedanstående beslut i kommunfullmäktige ska 2011
års nettokostnad, 910 000 kr, finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, fastställs.
– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Ung Arena, 1 958 000 kr anslås i Verksamhets- och investeringsplanen för 2012 och 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-02-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan ska 2011
års nettokostnad, 910 000 kr, finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, godkänns med den av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslagna ändringen att den
tjänst som faller inom nämndens ansvarsområde finansieras inom ordinarie
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Unga Arena beaktas i arbetet
med Verksamhets- och investeringsplan för 2012-2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– 2011 års nettokostnad, 910 000 kr, ska finansieras av arbetsmarknadsavdelningens resultatfond.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till projekt Ung Arena, enligt bilaga, godkänns med den av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslagna ändringen att den
tjänst som faller inom nämndens ansvarsområde finansieras inom ordinarie
budget.
– Begärda medel för 2012 och 2013 till projekt Unga Arena beaktas i arbetet
med Verksamhets- och investeringsplan för 2012-2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Yrkande
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Sn
Fn
Uan
Bun
Ekonomichefen
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§ 105

Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011
Ks/2010:554 132
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-21 att teckna lokalt utvecklingsavtal med
staten om lokalt utvecklingsarbete under 2007 avseende Öxnehaga. Efter beslut
2008-12-03 § 447 tecknades ett nytt utvecklingsavtal för perioden 2008-2010.
Regeringen erbjuder nu de kommuner som under perioden 2008-2010 ingått i
lokala utvecklingsavtal med staten, enligt förordningen (2008:348) om urbant
utvecklingsarbete, möjlighet att förlänga avtalen under perioden 2011-01-01 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Förordning om urbant utvecklingsarbete, SFS 2008:348
Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011 med tillhörande bilagor
2010-11-18
Slutredovisning 2010-11-29 av lokalt utvecklingsavtal 2008-2010 avseende
Öxnehaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24 § 84 att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
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– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet läggs till handlingarna.
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§ 106

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2010
Ks/2011:110 420
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i
enlighet med vad som framkommer i genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Program för hållbarutveckling – miljö. Uppföljning 2010
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2012-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
Mål
• Frisk luft – kvävedioxid: Nytt mål om kvävedioxid formuleras så snart
nya nationella mål har fastställts.
• Frisk luft – marknära ozon: Nytt mål om marknära ozon formuleras så
snart nya nationella mål har fastställts.
• Frisk luft – partiklar: Nytt mål om partiklar formuleras så snart nya nationella mål har fastställts.
• Ekologiskt/närodlat: Nytt mål tas fram inom ramen för PHU – miljö
2012-2020.
Åtgärder
Barnarpasjön: Åtgärden flyttas fram till 2012
• Naturvårdsprogram – populärversion: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2012.
• Nyckelbiotopsinventering: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Nyckelbiotopsinventering – Jönköpings tätort: Åtgärden flyttas fram till
2011.
• Inventering – skyddsvärda träd: Åtgärden flyttas fram till 2012
• Examensarbete: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2011.
• Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2011.
•
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Väderprognosstyrning: Tekniska nämnden och samtliga fastighetsbolag
ges i uppdrag att senast under 2012 ta fram statistik över genomsnittlig
köpt energi och primärenergimängd per m² (om möjligt separerat mellan
”övrig förbrukningsel” och varmvatten, värme, drift av pumpar och fläktar) för fastighetsbeståndet samt upprätta relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram.
Fjärrkyla – plan: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Skolskjutsar: Åtgärden flyttas fram till 2012.
Sparsam körning – arbetsmaskiner: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Busskort löneförmån – information: Åtgärden flyttas fram till 2011.
Övriga 2010 års mål och åtgärder stryks ur programmet.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-02-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i enlighet med stadskontorets förslag med den ändringen att texten under punkten 4.3.1 Väderprognosstyrning ges följande lydelse: Tekniska nämnden och samtliga
kommunala fastighetsbolag ska senast under 2012 ta fram statistik över köpt
energimängd per m² (eller annan lämplig energistatistik) för sitt fastighetsbestånd. Med statistiken som grund ska senast 2013 relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram fastställas i den
mån sådana inte redan finns.
Ansvar: Kommunala fastighetsbolags VD samt tekniska nämnden
Kontaktperson: Resp fastighetsbolags VD, Thomas Olsson (tk)
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program
för hållbar utveckling och överväga behovet av eventuella justeringar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-02-28 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett klimatkompensationssystem i Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsen upptar härefter kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag till avgörande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Baris Belge (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster avslagit kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i enlighet med stadskontorets förslag med den ändringen att texten under punkten 4.3.1 Väderprognosstyrning ges följande lydelse: Tekniska nämnden och samtliga
kommunala fastighetsbolag ska senast under 2012 ta fram statistik över köpt
energimängd per m² (eller annan lämplig energistatistik) för sitt fastighetsbestånd. Med statistiken som grund ska senast 2013 relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram fastställas i den
mån sådana inte redan finns.
Ansvar: Kommunala fastighetsbolags VD samt tekniska nämnden
Kontaktperson: Resp fastighetsbolags VD, Thomas Olsson (tk)
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program
för hållbar utveckling och överväga behovet av eventuella justeringar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) och Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande kommunstyrelsens förslag varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktige upptar härefter Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag till
avgörande varvid kommunfullmäktige utan omröstning beslutar att avslå
förslaget.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– ”Program för hållbar utveckling – miljö” uppdateras i enlighet med stadskontorets förslag med den ändringen att texten under punkten 4.3.1 Väderprognosstyrning ges följande lydelse: Tekniska nämnden och samtliga
kommunala fastighetsbolag ska senast under 2012 ta fram statistik över köpt
energimängd per m² (eller annan lämplig energistatistik) för sitt fastighetsbestånd. Med statistiken som grund ska senast 2013 relevanta mål för effektiviseringar med tillhörande finansierade handlingsprogram fastställas i den
mån sådana inte redan finns.
Ansvar: Kommunala fastighetsbolags VD samt tekniska nämnden
Kontaktperson: Resp fastighetsbolags VD, Thomas Olsson (tk)
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program
för hållbar utveckling och överväga behovet av eventuella justeringar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
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§ 107

Utvärdering av korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen
Ks/2011:112 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2008-12-18 § 427 riktlinjer för beviljande av
korttidsvård utomlands under försöksperioden 2009-01-01 t.o.m. 2010-12-31.
Samtidigt uppdrogs åt socialnämnden att göra en utvärdering av försöket och
redovisa denna för kommunfullmäktige. Äldrenämnden har 2011-01-19 § 13
beslutat föreslå att försöket förlängs t.o.m. 2012-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-18 § 427
Äldrenämndens beslut 2011-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-02-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Försöksperioden för beviljande av korttidsplatser utomlands för ålderspensionärer med funktionsnedsättningar förlängs t.o.m. 2012-06-30.
– Utvärdering av insatsen görs under våren 2012, förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Försöksperioden med korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen förlängs inte.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förlag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Försöksperioden för beviljande av korttidsplatser utomlands för ålderspensionärer med funktionsnedsättningar förlängs t.o.m. 2012-06-30.
– Utvärdering av insatsen görs under våren 2012, förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september 2012.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Yrkanden
Lynn Carlsson (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Försöksperioden för beviljande av korttidsplatser utomlands för ålderspensionärer med funktionsnedsättningar förlängs t.o.m. 2012-06-30.
– Utvärdering av insatsen görs under våren 2012, förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige senast i september 2012.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Än
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§ 108

Förnyelse av Hamnparken, inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2011:145 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2008. Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete, som
med helhetsperspektiv behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta
stadsutveckling. Förnyelse av Hamnparken är en viktig del i detta för att höja
kvaliteten i Jönköpings centrala parkområde så att fler barn och vuxna finner
det attraktiv att vistas i stadskärnan.
Beslutsunderlag
Utredningen Förnyelse av Hamnparken
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-14 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen Förnyelse av Hamnparken godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Fantasilekplatsen, Parken, Torgytan och
Kafé/glassbar.
– 4,5 mkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Förnyelse i Hamnparken. Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen 2011, i enlighet med VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
– Frågor som rör säkerhet, torgytans utformning för att skapa aktivitet, möjligheten att låta platsen återspegla relationerna med Tianjin samt kafébyggnadens storlek beaktas i det fortsatta arbetet.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utredningen Förnyelse av Hamnparken godkänns som underlag för
genomförande av åtgärderna: Fantasilekplatsen, Parken, Torgytan och
Kafé/glassbar.
– Frågor som rör säkerhet, torgytans utformning för att skapa aktivitet, möjligheten att låta platsen återspegla relationerna med Tianjin samt kafébyggnadens storlek beaktas i det fortsatta arbetet.
– 4,5 mkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Förnyelse i Hamnparken. Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen 2011, i enlighet med VIP 2011-2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Jonas Grahn (SD), Kenneth Kindblom (V) och Claes
Carlsson för MP-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stbn
Stadsbyggnadsstrategen
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Feriepraktik och sommarjobb 2011
Ks/2011:130 039
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2011-02-21 § 22 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att kommunal feriepraktik och sommarjobb anordnas
2011. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges beslut 2010-11-25 § 314 om
VIP 2011-2013 samt det aktuella arbetsmarknadsläget inför sommaren 2011.
Feriepraktik och sommarjobb föreslås anordnas med oförändrad inriktning som
år 2010 innebärande att feriepraktik erbjuds samtliga behöriga sökande och 450
sommarjobb anordnas.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-02-21 § 22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-02-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnande och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.
– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas 450 sommarjobb för ungdomar som
är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller är arbetssökande och inte har fyllt 25 år.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,7 mnkr för sommarjobb och
6,2 mnkr för feriepraktik, finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnade och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och avslutat första, andra eller tredje årskursen i gymnasiet och inte erhållit sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas inom kommunens verksamhet 450
sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun och har
fullföljt sina gymnasiestudier under vårterminen 2011 eller är arbetssökande
och inte har fyllt 25 år.
– Sommarjobben är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En förutsättning för
att få sommarjobb ska därför inte – på samma sätt som inom feriepraktiken
– vara att ungdomarna inte erhållit sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden.
– Sommarjobben är en förstärkning och kvalitetshöjning av viktiga verksamheter under sommaren och ersätter inte ordinarie personal under semesterperioden.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för feriepraktik och sommarjobb 2011 finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)

x
x
x
x
x
x
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Peter Lundvall (MP)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Baris Belge (S)
Alf Gustafsson (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnande och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.
– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas 450 sommarjobb för ungdomar som
är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller är arbetssökande och inte har fyllt 25 år.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,7 mnkr för sommarjobb och
6,2 mnkr för feriepraktik, finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Yrkande
Tord Sundqvist (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. 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:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ansvara för anordnande och genomförande av feriepraktik och sommarjobb 2011.
– Feriepraktik anordnas 2011 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under maj t.o.m. augusti 2011 anordnas 450 sommarjobb för ungdomar som
är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller är arbetssökande och inte har fyllt 25 år.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 900 kr per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för dem för vilka kollektivavtal inte reglerar lön.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,7 mnkr för sommarjobb och
6,2 mnkr för feriepraktik, finansieras inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Folkmängdsprognos 2011–2014 med utblick mot 2020
Ks/2011:118 219
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en folkmängdsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2011–2014. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2020.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–800 personer för
perioden 2011–2014.
– I en utblick mot 2020 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550–800 personer för
perioden 2011–2014.
– I en utblick mot 2020 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Utredningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2010
Ks/2011:125 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende år 2010, samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-08 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2011-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2010
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2010
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2010
läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige och upphävande
av reglemente för valberedningen
Ks/2011:73 003
Sammanfattning
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antogs av fullmäktige den 20 december 2007 § 393. Med anledning av ny mandatperiod har
stadskontoret genomfört en översyn av arbetsordningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2011-04-01.
– Reglemente för valberedningen upphävs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2011-04-01.
– Reglemente för valberedningen upphävs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Kfp
Nämnderna
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Acko Ankarberg Johansson (KD) anhåller i skrivelse 2011-03-21 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Acko Ankarberg Johansson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
A Ankarberg Johansson
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Rikard Bunnvik (C)
Rickard Bunnvik (C) anhåller i skrivelse 2011-03-11 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Rickard Bunnvik (C) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
R Bunnvik
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-03-24 att Jan Daghlén (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Jönköpings tingrätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Daghlén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Bert-Åke Näslund (M),
Humlegården 12, 553 38 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
J Daghlén
B-Å Näslund
Tingsrätten
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Ledamot i Stiftelsen Braheskolan
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-03-24 att Rickard Strandberg (C) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Braheskolan.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Rickard Strandberg (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i Stiftelsen Braheskolan utses Anders Backman (M), Gamla
Brunnsvägen 11, 563 91 GRÄNNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Strandberg
A Backman
Stiftelsen Braheskolan
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Ersättare i social områdesnämnd öster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-03-24 att Bodil Damberg (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i social områdesnämnd
öster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Bodil Damberg (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd öster utses Karl-Gustaf Dybeck (M),
Birger Jarlsgatan 29, 554 63 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
B Damberg
K-G Dybeck
Soc områdesnämnd öster
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-03-24 att Marie Söderström (C) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Marie Söderström (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Marie Henningsson
(C), Källenäs 4, 562 91 MÅNSARP.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Söderström
M Henningsson
Barn- och utbildningsnämnden
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Interpellation om lektorstjänster inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
Ks/2011:133 600
Sammanfattning
I interpellation 2011-02-18 påtalar Jerry Hansson (V) att hans motion om införande av lektorat i Jönköpings kommuns skolor fick ett positivt svar vid kommunfullmäktiges behandling 2009-12-17. Yttrandena från de båda skolnämnderna innehöll bl.a. rekommendationer om att ge gymnasiechefer och rektorer i
uppdrag att utarbeta en strategiplan för inrättande av lektorat, att genom fortsatt
samverkan med högskolan uppmana lärare och lärarstuderande till forskningsstudier, att inrätta lektorat för disputerade i pedagogik och närliggande ämnen
inom alla årskurser för att öka andelen lärare med forskarutbildning samt att
utarbeta policy och regelverk för dessa nya lektorat. Interpellanten undrar vad
som hänt sedan dess och vill ställa följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M):
a) Har en strategiplan för inrättande av lektorat utarbetats?
b) Har policy och regelverk för detta utarbetats?
c) Har kontakterna mellan högskola och skola intensifierats?
d) Har lektorstjänster inrättats?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 60 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterströms (M)
interpellationssvar inkommet 2011-03-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

§ 120

Interpellation om lektorstjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
Ks/2011:142 600
Sammanfattning
I interpellation 2011-02-18 påtalar Jerry Hansson (V) att hans motion om införande av lektorat i Jönköpings kommuns skolor fick ett positivt svar vid kommunfullmäktiges behandling 2009-12-17. Yttrandena från de båda skolnämnderna innehöll bl.a. rekommendationer om att ge gymnasiechefer och rektorer i
uppdrag att utarbeta en strategiplan för inrättande av lektorat, att genom fortsatt
samverkan med högskolan uppmana lärare och lärarstuderande till forskningsstudier, att inrätta lektorat för disputerade i pedagogik och närliggande ämnen
inom alla årskurser för att öka andelen lärare med forskarutbildning samt att
utarbeta policy och regelverk för dessa nya lektorat. Interpellanten undrar vad
som hänt sedan dess och vill ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M):
e) Har en strategiplan för inrättande av lektorat utarbetats?
f) Har policy och regelverk för detta utarbetats?
g) Har kontakterna mellan högskola och skola intensifierats?
h) Har lektorstjänster inrättats?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 61 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhags (M) interpellationssvar inkommet 2011-03-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

§ 121

Interpellation om parasiten Cryptosporidium
Ks/2011:140 422
Sammanfattning
Elisabeth Töre (V) anför i interpellation 2011-02-21 att rapporter visar att parasiten Cryptosporidium, som orsakat de stora problemen med vattensmitta i Östersunds kommun, finns i 11 % av de prover som tagits i våra fem största ytvattentäkter 2003-2008 och att Vättern är en av de större sådana. Med anledning
av den oro som finns och mot bakgrund av vad som skett i Östersund och rapporterna om ytvattentäkterna anser interpellanten att det finns anledning att
ställa följande frågor till tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M):
a) Hur ser situationen ut med dricksvattenförsörjningen i Jönköping?
b) Hur ser provresultaten rörande vattensmitta ut för Vätterns och Jönköpings
del?
c) Klor tycks inte hjälpa mot Cryptosporidium – nyttjas andra typer av vattenrening i vår kommun?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 62 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-21
Tekniska nämndens ordförande Anders Jörgenssons (M) interpellationssvar
2011-03-13.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

§ 122

Interpellation om vad kommunen gör för att minska barnfattigdomen
Ks/2011:135 710
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2011-02-18 att andelen fattiga i
Sverige har ökat med 250 000 personer under de senaste åren och att ensamstående föräldrar har det allra svårast ekonomiskt. Interpellanten anför vidare att
de som drabbas hårdast är barnen och att barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn begränsas av att växa upp under fattiga förhållanden.
Mot denna bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) ställa följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M):
a) Har du någon uppfattning om hur många fattiga barn det finns i Jönköpings
kommun?
b) Hur många barn lever i familjer där man helt eller delvis är beroende av
försörjningsstöd?
c) I relation till ovan, hur har detta förändrats de senaste åren?
d) Har den styrande borgerliga majoriteten i kommunen några konkreta förslag på åtgärder för att minska barnfattigdomen?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 63 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
Kommunstyrelsens ordförande Mats Greens (M) interpellationssvar inkommet
2011-03-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Interpellationen bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

§ 123

Interpellation om barnfattigdomen i Jönköpings kommun
Ks/2011:146 710
Sammanfattning
Med anledning av Rädda Barnens nyligen presenterade rapport om barnfattigdomen påtalar Magnus Rydh (S) i interpellation 2011-02-21 att en socialdemokratisk motion år 2007 om barnfattigdom resulterade i en redovisning och analys till kommunfullmäktige om barns och ungdomars socioekonomiska situation i Jönköpings kommun. I detta sammanhang fick samtliga nämnder inom
välfärdsområdet i uppdrag att beakta nämnda rapport i det fortsatta arbetet
kring barns och ungdomars situation. Interpellanten anför att alla sätt att arbeta
för att utjämna klyftorna för våra barn borde ha högsta prioritet och en handlingsplan utvecklas för att minska barnfattigdomen i vår kommun. Mot denna
bakgrund vill Magnus Rydh (S) ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Mats Green (M):
– Vad har hänt med nämndernas arbete för att utjämna barns och ungdomars
socioekonomiska situation?
– Vilka insatser vill du genomföra för att bekämpa barnfattigdomen i Jönköpings kommun?
– Är du beredd att utarbeta en handlingsplan vars syfte är att minska barnfattigdomen i Jönköpings kommun?
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 64 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-21
Kommunstyrelsens ordförande Mats Greens (M) interpellationssvar inkommet
2011-03-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Interpellationen bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-03-24

§ 124

Interpellation om samhällsservice i Jönköpings kommun
Ks/2011:212 000
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2011-03-22 att till följd av att postställen läggs ned och flyttas till en stormarknad utanför stadskärnan får många
kommuninvånare en försämrad service i allt som rör postärenden och att detta
medför stora olägenheter – inte minst för äldre och för dem utan tillgång till
bil. Den problematik som upplevs med postservicen finns även på andra områden, t.ex. försäkringskassa och bankkontor. Vänsterpartiet anser att ovan nämnda verksamheter och serviceinrättningar är grundläggande i ett välfärdssamhälle och ska vara tillgängliga och lätta att nå. Med anledning härav vill interpellanten ställa följande frågor till kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C):
1. Anser du att det som beskrivs ovan är ett problem?
2. Har kommunledningen agerat i dessa fall?
3. Vad har kommunen för möjligheter att påverka beslut i exempelvis de fall
som ovan beskrivs?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-03-22
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-03-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-20 av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).

Beslutet expedieras till:
A-M Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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