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§ 148

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– De utfärdade kungörelserna godkänns som dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2011-04-26 att utse Pontus Vallin (M) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Gun Lusth (M) och till följd av detta utse Rune
Nykvist (M) till ny ersättare.
Ordföranden hälsar den nye ledamoten och den nye ersättaren välkomna till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 150

Information om Jönköpings kommuns bolag
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) informerar om Jönköpings
kommuns bolag.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Motion om att minska antalet mandat i Jönköpings kommunfullmäktige
Ks/2011:286 101
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion
2011-05-14 att Jönköpings kommun ska minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 81 till 61 fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Motion om att införa en policy om minimibemanning i demensvården
Ks/2011:287 783
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) och Kristina Winberg (SD) anför i motion 2011-05-14
bl.a. att Socialstyrelsen under föregående år har granskat närmare 100 demensboenden i landet varvid det slogs fast att demenssjuka personer nattetid lämnades inlåsta utan uppsikt vid 6 av 10 boenden. Motionärerna anser att detta är
oacceptabelt och att det är självklart att ingen brukare inom demensvården borde lämnas utan uppsikt någon gång under dygnet. Mot denna bakgrund föreslår
motionärerna att Jönköpings kommun antar en policy om minimibemanning på
samtliga demensboenden i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Motion om att etablera ”Vätterpromenaden” som en ”Hammarskjöldled”

Ks/2011:296 330

Sammanfattning
Lars-Evert Sahlin (S) konstaterar i motion 2011-05-21 att Jönköpings kommun
har ett fantastiskt utbud av fina vandringsleder och att en av dessa, ”Vätterpromenaden”, har nära kontakt med Vättern i hela sin sträckning. Motionären
erinrar om att det i år är 50 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka och föreslår att ”Vätterpromenaden”, som ett sätt
att vårda hans minne, etableras som en ”Hammarskjöldled”. Motionärens förslag är att rasttavlor med citat från Hammarskjölds verk ”Vägmärken” ordnas
utmed denna led, att leden invigs den 18 september 2011 på 50-årsdagen av
Hammarskjölds död samt att berörda förvaltningar planerar leden i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Motion om att klimatkompensera kommunens flyg- och bilresor
Ks/2011:291 420
Sammanfattning
Elisabeth Töre (V) och Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2011-05-23 att
Göteborg sedan ett par år har ett system för klimatkompensering för de kommunala förvaltningarnas och bolagens flygresor. Tanken med kompensationen
är att ge kommunala enheter ett ekonomiskt motiv att minska sin förbrukning
av framför allt fossila drivmedel genom både ett minskat resande och mer miljöanpassade resesätt och fordon. Motionärerna föreslår att Jönköpings kommun
inför ett liknande system för klimatkompensation för resor med bil och flyg.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om cykelbana på Vintergatan i Huskvarna

b)

om en bovärd som företräder handikappade och psykiskt funktionshindrade

c)

om estrad i Slottsvillans park i Huskvarna

d)

om utbyggnad av Tenhultsdalen

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om cykelbana på Vintergatan i Huskvarna överlåts till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om en bovärd som företräder handikappade och psykiskt funktionshindrade överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om estrad i Slottsvillans park i Huskvarna överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om utbyggnad av Tenhultsdalen överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
P Hellsing
L Hagberg
U Isaksson
Stbn
Ks
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156

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?
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 124 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-20 av
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).
Kommunfullmäktige har därefter 2011-04-20 § 147 beslutat att bordlägga
ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-26.
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-03-22
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) interpellationssvar 2011-04-06
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Interpellation om avgifter i skolan
Ks/2011:297 600
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i interpellation 2011-05-21 att det svenska utbildningssystemet bygger på principen om avgiftsfrihet men att det i verksamheten dock
får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I den nya skollag som träder i kraft fr.o.m. halvårsskiftet 2011 är, enligt
interpellanten, skrivningen om avgifter mer otydlig än i den gamla lagen. En
förväntad tydligare skrivning i lagstiftningen i denna del, efter all den tidigare
kritiken, synes landa i en ännu större otydlighet och en öppning för att införa
avgifter i skolan. Med anledning härav vill Magnus Rydh (S) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) följande:
– Är du beredd att verka för att det införs riktlinjer vad gäller avgifter för
grundskolan i Jönköpings kommun, vars syfte är att det införs en maximal
gräns för den kostnad som en elev eller dess föräldrar kan bli skyldig att betala?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-05-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22 av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).

Beslutet expedieras till:
A Sturesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Interpellation om FAS 3
Ks/2011:299 009
Sammanfattning
Andreas Persson (S) konstaterar att Jönköpings kommun är en av Arbetsförmedlingens FAS 3-anordnare och att AMA har det övergripande ansvaret för
placeringar inom kommunen ut mot kommunens olika förvaltningar. Med anledning härav önskar interpellanten att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens – tillika personalutskottets – ordförande Peter Jutterström (M) klargör
vissa frågor, nämligen:
•
•
•

Handledning är en viktig del i mottagandet – hur ser utbildningen av handledare ut?
De fackliga organisationerna har en viktig roll att fylla i bedömningen av
lämpliga arbetsplatser för FAS 3 – hur involveras berörda fackförbund?
Under de senaste tre åren har det sparats kraftigt i kommunens verksamheter – hur säkerställer man att deltagare i FAS 3 inte går in och gör ett ordinarie arbete när antalet tjänster på en arbetsplats minskat?

Beslutsunderlag
Interpellation 2011-05-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
– tillika personalutskottets – ordförande Peter Jutterström (M).

Beslutet expedieras till:
P Jutterström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Fråga om upprättande av skogspolicy m.m.
Ks/2011:302 433

Eva Swedberg (S) vill mot bakgrund av tidigare behandlad motion om naturvårdsinventering med åtgärdsprogram för kommunens tätorter och skogspolicy
för kommunens skogar fråga kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) hur arbetet
fortlöper.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Fråga om Rosenlunds Herrgård
Ks/2011:303 290

Ewa Swedberg (S) vill fråga kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) vad som
för närvarande händer med Rosenlunds Herrgård.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Fråga om cyklandet ökar enligt plan
Ks/2011:304 400

Kenneth Kindblom (V) påtalar att det i cykelplan för Jönköpings kommun
finns ett mål om att cyklandet till och från Jönköpings centrum ska ha ökat med
20 procent jämfört med 2005 och att detta mål i programmet för ”Hållbar utveckling – miljö” skärpts till en ökning med 30 procent mellan 2010 och 2015.
Med anledning härav vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunalrådet AnnMari Nilsson (C) hur ökningen ser ut från 2005 till 2010 i både procent och
absoluta tal.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Fråga om stöd till Idélandet på Råslätt
Ks/2011:305 805

Rolf Wennerhag (S) konstaterar att Idéland på Råslätt under många år bedrivit
verksamhet med stöd av bl.a. Fritid Råslätt men att kommunens stöd successivt
tagits bort. Idélandet har nu startats som en ideell förening och behöver stöd för
att komma igång men också för att utveckla och underhålla området. Mot denna bakgrund vill Rolf Wennerhag (S) fråga kommunalrådet Anna Mårtensson
(FP) vilket stöd hon är beredd att ge Idéland på Råslätt för att på nytt bygga
upp verksamheten till gagn för barn och ungdomar på bostadsområdet.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Reviderade ekonomiska ramar för 2012-2014
Ks/2011:261 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2011-2013 och budget för 2011 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2012 och 2013. Stadskontoret har inför
arbetet med VIP 2012-2014 som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning
till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2011. I denna budgetprocess har även
sista året i planperioden en ram. Detta är ett avsteg från kommunens styrprinciper. I det förväntade ekonomiska läget för kommunen har detta bedömts som
lämpligt.
För investeringar gäller att nivån för 2012 följer beslutad VIP 2011-2013 medan för 2013 och 2014 föreslås en totalram avseende nettoinvesteringar i den
skattefinansierade verksamheten med 500 mnkr respektive år.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-28 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2012-2014 inför arbetet med
VIP 2012-2014 och budget för 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderade ekonomiska ramar för 2012-2014 inför arbetet med
VIP 2012-2014 och budget för 2012 fastställs enligt kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2012-2014 inför arbetet med
VIP 2012-2014 och budget för 2012 godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Till kommunfullmäktige utdelas stadskontorets kompletterande tjänsteskrivelse
2011-05-16.
Yrkanden
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering
enligt stadskontorets skrivelse 2011-05-16.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-26/27

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på Mats Greens (M) yrkande respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Mats Greens (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 25 nej-röster – varjämte
3 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande – på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla Mats Greens (M) yrkande,
nämligen följande:
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2012-2014 inför arbetet med
VIP 2012-2014 och budget för 2012 godkänns med komplettering enligtstadskontorets skrivelse 2011-05-16.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Nämnderna

Justerandes signatur
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§ 164

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010
Ks/2011:66 132
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2005-06-22 § 184 beslutat att ge kommunens nämnder och bolag ett större ansvar för att främja integrationen i kommunen. Nämnder och bolag uppmanades att utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet samt att årligen redovisa i vilken grad målen uppfyllts.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 103 beslutat att uppmana kommunens
nämnder och bolag att arbeta för ökad integration i sin ordinarie verksamhet,
årligen redovisa sina beslut i en rapport till kommunfullmäktige samt att intensifiera arbetet med att aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
Stadskontoret har 2011-04-04 upprättat rapport angående det kommuncentrala
integrationsarbetet och särskilt det arbete som bedrivits inom ramen för utvecklingsavtalet med staten avseende Öxnehaga. I rapporten behandlas också de
redovisningar som nämnder och förvaltningar lämnat angående sina integrationssatsningar. Till rapporten bifogas en sammanställning över andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-04
Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010, daterad
2011-04-04
Rapport ”Anställda i Jönköpings kommun med utländsk bakgrund 2010”,
Stadskontorets utredningsenhet 2010-12-30
Kulturnämndens beslut 2011-01-19 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2011-02-09 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-02-15 § 24 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-02-16 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-02-17 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-02-21 § 29 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-02-22 § 30 med tillhörande handlingar
Tekniska kontorets skrivelse 2011-02-15
Skrivelse från VD i Jönköping Airport Fastighets AB, daterad 2010-01-13
Skrivelse från VD i Högskolefastigheter i Jönköping AB, daterad 2011-01-20
Skrivelse från Programbolaget i Jönköping AB, daterad 2011-02-18

Justerandes signatur
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Mail 2011-02-28 från VD i AB Bankerydshem, AB Grännahus och Rosenlunds
Fastighets AB
PM från Elmia AB, daterad 2011-02-25
Skrivelse från VD i Jönköping Airport AB, daterad 2011-02-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut;
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010 godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag erinras om kommunfullmäktiges beslut
2005 att utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet samt att
årligen redovisa i vilken grad målen uppfyllts. Nämnder och bolag erinras
också om kommunfullmäktiges beslut 2010 att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet samt att intensifiera arbetet med att aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Bolag som ännu inte avlämnat rapport till kommunfullmäktige avseende
2010 uppmanas att omgående göra detta.
– Kommunens nämnder och bolag ska i sina rapporter framöver särskilt redovisa hur man uppmärksammat flyktingars och anhöriginvandrares behov av
stöd samt om man införlivat eller tänkt införliva framgångsrika integrationsprojekt i sina ordinarie verksamheter.
– Kommunens nämnder och bolag uppmärksammas på möjligheten att till
stadskontoret lämna förslag på ämnen för studentuppsatser, med inriktning
på integrationsarbete (t ex i form av pilotprojekt) i något av kommunens
prioriterade bostadsområden.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att årligen redovisa andelen anställda
med utländsk bakgrund i kommunens bolag.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Uppdrag ges till stadskontoret att årligen redovisa andelen anställda med
utländsk bakgrund i kommunens bolag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010 godkänns.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att årligen redovisa andelen anställda med
utländsk bakgrund i kommunens bolag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010 godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag erinras om kommunfullmäktiges beslut
2005 att utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet samt att
årligen redovisa i vilken grad målen uppfyllts. Nämnder och bolag erinras
också om kommunfullmäktiges beslut 2010 att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet samt att intensifiera arbetet med att aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Bolag som ännu inte avlämnat rapport till kommunfullmäktige avseende
2010 uppmanas att omgående göra detta.
– Kommunens nämnder och bolag ska i sina rapporter framöver särskilt redovisa hur man uppmärksammat flyktingars och anhöriginvandrares behov av
stöd samt om man införlivat eller tänkt införliva framgångsrika integrationsprojekt i sina ordinarie verksamheter.
– Kommunens nämnder och bolag uppmärksammas på möjligheten att till
stadskontoret lämna förslag på ämnen för studentuppsatser, med inriktning
på integrationsarbete (t ex i form av pilotprojekt) i något av kommunens
prioriterade bostadsområden.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att årligen redovisa andelen anställda
med utländsk bakgrund i kommunens bolag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkanden
Carolina Pettersson (S), Elin Lagerqvist (S), Kenneth Kindblom (V), Rolf
Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag inför kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Anna Mårtensson (FP), Simon Rundqvist (KD), Sotiris Delis (M) och Peter
Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Grahn för SD-gruppen yrkar att rapporten inte godkänns.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta frågan om godkännande av rapporten. Härefter upptas kommunstyrelsens
övriga strecksatser till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna
rapporten, vilket överensstämmer med Elin Lagerqvists (S) förslag, respektive
Justerandes signatur
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Jonas Grahns (SD) förslag att inte godkänna densamma. Kommunfullmäktige
beslutar utan omröstning att godkänna rapporten.
Härefter ställer ordföranden proposition om bifall respektive avslag på kommunstyrelsens övriga strecksatser. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla förslaget.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2010 godkänns.
– Kommunens nämnder och bolag erinras om kommunfullmäktiges beslut
2005 att utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet samt att
årligen redovisa i vilken grad målen uppfyllts. Nämnder och bolag erinras
också om kommunfullmäktiges beslut 2010 att arbeta för ökad integration i
sin ordinarie verksamhet samt att intensifiera arbetet med att aktivt öka andelen anställda med utländsk bakgrund.
– Bolag som ännu inte avlämnat rapport till kommunfullmäktige avseende
2010 uppmanas att omgående göra detta.
– Kommunens nämnder och bolag ska i sina rapporter framöver särskilt redovisa hur man uppmärksammat flyktingars och anhöriginvandrares behov av
stöd samt om man införlivat eller tänkt införliva framgångsrika integrationsprojekt i sina ordinarie verksamheter.
– Kommunens nämnder och bolag uppmärksammas på möjligheten att till
stadskontoret lämna förslag på ämnen för studentuppsatser, med inriktning
på integrationsarbete (t ex i form av pilotprojekt) i något av kommunens
prioriterade bostadsområden.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att årligen redovisa andelen anställda
med utländsk bakgrund i kommunens bolag.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för Jonas Grahns m.fl.
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 165

Rapport om 2010 års samarbete mellan Jönköpings kommun,
Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår

Ks/2011:56 019

Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas samarbetet 2010 mellan Jönköpings kommun,
Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Rapport 2011-02-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om 2010 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport om 2010 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-04-21
Kommunfullmäktige har 2011-04-21 § 142 på förslag av presidiet beslutat
att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Högskolan i Jönköping
Jönköpings studentkår

Justerandes signatur
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§ 166

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010
Ks/2010:505 008

Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella arbete i enlighet med den internationella strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010, daterad
2011-03-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för 2010 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för 2010 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Utredningschefen

Justerandes signatur
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§ 167

Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik mm
Ks/2011:252 530

Sammanfattning
Riksdagen beslutade 2010-06-23 om en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010:1065). Den nya lagen som träder i kraft 2012-01-01 medför bl.a. att det
från denna tidpunkt i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
organiserad i förvaltningsform.
Beslutsunderlag
Landstingets missiv 2011-04-18
PM 2011-03-29 rörande skatteväxling
Överenskommelse 2011-04-15 rörande regional kollektivtrafik mm
Protokoll 2011-03-23 från Kommunalt beredningsorgan för regional kollektivtrafik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-04-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik m.m. mellan Landstinget
i Jönköpings län och länets kommuner 2011-04-15 godkänns. Överenskommelsen innebär bl a:
• En skatteväxling genomförs 2012 mellan länets kommuner och Landstinget i Jönköpings län med 0,33 procent i syfte att kompensera landstinget för ett utökat ansvar för kollektivtrafiken.
• En mellankommunal utjämning mellan länets kommuner genomförs
fr o m 2012 i syfte att under en treårsperiod delvis utjämna skillnader i
nettokostnader per invånare mellan länets kommuner föranledda av skatteväxlingen.
• Jönköpings kommun överlåter till Landstinget i Jönköpings län att som
kollektivtrafikmyndighet upphandla och samordna färdtjänstresor.
• Kommunens aktier i Jönköpings Länstrafik AB överlåts till Landstinget i
Jönköpings län till nominellt värde 2 700 tkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelse rörande regional kollektivtrafik m.m. mellan Landstinget
i Jönköpings län och länets kommuner 2011-04-15 godkänns. Överenskommelsen innebär bl a:

Justerandes signatur
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En skatteväxling genomförs 2012 mellan länets kommuner och Landstinget i Jönköpings län med 0,33 procent i syfte att kompensera landstinget för ett utökat ansvar för kollektivtrafiken.
En mellankommunal utjämning mellan länets kommuner genomförs
fr o m 2012 i syfte att under en treårsperiod delvis utjämna skillnader i
nettokostnader per invånare mellan länets kommuner föranledda av skatteväxlingen.
Jönköpings kommun överlåter till Landstinget i Jönköpings län att som
kollektivtrafikmyndighet upphandla och samordna färdtjänstresor.
Kommunens aktier i Jönköpings Länstrafik AB överlåts till Landstinget i
Jönköpings län till nominellt värde 2 700 tkr.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Jönköpings Länstrafik AB
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 168

Motion om ekonomiskt stöd till BRIS i Sverige
Ks/2010:391 710
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2010-09-13 föreslår Anna
Mårtensson (FP) att kommunfullmäktige beslutar att Jönköpings kommun
ekonomiskt ska stödja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) arbete i Sverige.
Kommunfullmäktige har 2010-09-30 § 238 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som har remitterat ärendet till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-09-13
Fritidsnämndens beslut 2011-01-20 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-03-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-05
Protokollsanteckning
Anna Mårtensson för FP-gruppen låter till protokollet anteckna att enligt information från Fritid Jönköping har motionen föranlett översyn och höjning av
bidraget till BRIS.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-04-21
Kommunfullmäktige har 2011-04-21 § 143 på förslag av presidiet beslutat
att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.

Beslutet expedieras till: A Mårtensson, Fn
Justerandes signatur
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§ 169

Motion om en gång- och cykelled till Piren
Ks/2010:393 312

Sammanfattning
Nils-Erik Davelid (FP) anför i motion inkommen 2010-09-03 att Piren blivit ett
positivt inslag i Jönköpings stadsmiljö under sommarhalvåret men att det nu är
dags att lösa hur man ska kunna ta sig till denna utan störande stopp i trafiken
och de risker som finns idag vid passage över järnvägen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-30 § 236 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2010-09-03
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 59 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-03-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-04-21
Kommunfullmäktige har 2011-04-21 § 144 på förslag av presidiet beslutat
att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
N-E Davelid
Stbn
Justerandes signatur
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§ 170

Motion om plan för småhusbyggnation i Kaxholmen
Ks/2010:399 250
Sammanfattning
Göte Jonsson (M) konstaterar i motion inkommen 2010-09-09 att det råder stor
efterfrågan på småhustomter i Kaxholmen och föreslår sammanfattningsvis att
en plan för småhusbyggnation inom området snarast upprättas.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-30 § 237 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Skärstad-Ölmstad.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2010-09-09
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 55 med tillhörande handlingar
Yttrande från kommundelsråd Skärstad-Ölmstad 2011-01-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-04-21
Kommunfullmäktige har 2011-04-21 § 145 på förslag av presidiet beslutat
att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
G Jonsson
Stbn
Kdr Skärstad-Ölmstad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Motion om trafiksituationen i Barnarp
Ks/2010:463 510
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2010-10-15 föreslår Pelle Nordin
(S) att åtgärder vidtas för att minska trafikproblemen vid Thorsviksvägen och
dess anslutning i Barnarps samhälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-28 § 264 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Barnarp.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-15
Yttrande från kommundelsråd Barnarp 2010-12-09
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-01-20 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-02-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att överväga åtgärder mot trafikbullret.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-03-10 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att överväga införande av lokal trafikföreskrift som förbjuder tung trafik på del av Thorsviksvägen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-03-23
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att överväga åtgärder mot trafikbullret.
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-04-21
Kommunfullmäktige har 2011-04-21 § 146 på förslag av presidiet beslutat
att bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-05-26.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkanden
Pelle Nordin (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Anders Samuelsson (C) och Rune Nykvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att överväga åtgärder mot trafikbullret.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
P Nordin
Stbn
Kdr Barnarp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Motion om utställning av kommunens konst
Ks/2010:486 865
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) konstaterar i motion 2010-11-07 att Jönköpings kommun har en konstskatt i sin ägo och anser att denna åtminstone någon gång
varje år bör vara tillgänglig för en bredare publik. Motionären anser vidare att
kulturnämnden bör ges i uppdrag att sammanställa en konstkatalog över måleri,
skulptur, muralmålningar o.s.v. för att ge kommuninvånare möjlighet att på
egen hand utforska och ta del av konstskatten. Mot denna bakgrund föreslår
motionären att kommunen årligen arrangerar en bredare utställning av konst i
kommunal ägo samt att kulturnämnden ges i uppdrag att sammanställa en katalog över konst i kommunal ägo.
Kommunfullmäktige har 2010-11-11 § 290 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
Kulturnämndens beslut 2011-02-16 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska konsekvenserna av en digitalisering av kommunens konstverk.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag tillkommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att – i avvaktan på en framtida konsthall –
överväga möjligheten att i enklare former årligen arrangera en utställning av
ett urval av den kommunala konstsamlingen.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska konsekvenserna av en digitalisering av kommunens konstverk.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
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 Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Motionen anses besvarad.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska konsekvenserna av en digitalisering av kommunens konstverk.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkanden
Kenneth Kindblom (V) och Henrik Andersson (S) yrkar bifall till Ilan De
Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Inger Gustafsson (FP) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag, nämligen
följande:
– Motionen anses besvarad.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska konsekvenserna av en digitalisering av kommunens konstverk.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
K Kindblom
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Motion om toalett vid badplatsen Oset i Huskvarna
Ks/2008:412 822

Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Ilan De Basso (S) anför motion 2008-08-31 att det
tidigare hindret i form av otjänligt badvatten vid Oset i Huskvarna nu har undanröjts och att det finns goda förutsättningar att anordna vattentoaletter genom
närheten både till vatten att använda och reningsverket.
Kommunfullmäktige har 2008-09-04 § 231 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden, tekniska nämnden
och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2008-08-31
Fritidsnämndens beslut 2009-01-15 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2008-11-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-04-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Med ändring av tidigare avgivet förslag till beslut yrkar Ann-Mari Nilsson (C)
att motionen förklaras vara bifallen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla Ann-Mari Nilssons
(C) yrkande, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara bifallen.
Beslutet expedieras till:
B-M Glaad
Fn, Tn, Kdr Huskvarna
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Motion om Madängen i Huskvarna
Ks/2010:490 210

Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2010-11-07 föreslår Britt-Marie
Glaad (S) bl a att det på Madängen byggs nya lokaler för kommunala förvaltningar samt en större samlingslokal.
Kommunfullmäktige har 2010-11-11 § 291 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, kommundelsråd Huskvarna och kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-01-20 § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2011-03-24
Kommunala pensionärsrådets yttrande inkommet 2011-03-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-04-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att för beslut i kommunfullmäktige upprätta förslag till lokalprogram för en ny kommunal förvaltningsbyggnad på
kvarteret Madängen i Huskvarna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkanden
Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Elin
Lagerqvists (S) tillägg vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt
ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter utan omröstning att avslå Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S)
tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
B-M Glaad
Stbn
Tn
Kdr Huskvarna
KPR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Motion om att göra kommunfullmäktiges sammanträden mer tillgängliga

Ks/2010:461 109

Sammanfattning
Inger Ekengard (C) anför i motion 2010-10-27 att många medborgare i Jönköpings kommun inte har möjlighet att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden trots att dessa blivit mer öppna med webbsändningar och tolkning till
teckenspråk. Motionären föreslår att en utredning genomförs om hur kommunfullmäktiges sammanträden ska kunna tolkas till i första hand minoritetsspråken samt att utredningen också belyser hur verksamheten successivt kan vidgas
till att omfatta några invandrarspråk.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 263 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kommunfullmäktiges presidium
och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-27
Stadskontorets yttrande 2011-02-09
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2011-03-14 § 37
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-02-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-04-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-02 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen anses vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen anses vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
I Ekengard
Kfp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Exploateringsavtal avseende kvarteren Asken, Algen och Atollen
Ks/2011:249 251

Sammanfattning
Tekniska nämnden godkände 2009-09-08 ett samverkansavtal mellan å ena
sida Jönköpings kommun och å andra sidan Fastighets AB Eric Ekblad, HSB
Göta ek. förening samt Fastighets AB Corallen avseende ”Projekt Atollen”.
Stadsbyggnadsnämnden har i februari 2011 godkänt ny detaljplan för de aktuella kvarteren och föreslagit att kommunfullmäktige fastställer densamma.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Exploateringsavtal avseende kvarteret Asken med Fastighets AB Eric Ekblad
Exploateringsavtal avseende kvarteret Algen med HSB Göta ek. förening och
Corallen Fastigheten Algen AB
Exploateringsavtal avseende kvarteret Atollen med Corallen Fastigheten Atollen AB
PM över parkeringshuset
Samverkansavtal daterat 2009-09-03 respektive 2009-09-18
Tekniska nämndens beslut 2009-09-08 § 198 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-04-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-04-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun och Fastighets AB Eric
Ekblad avseende kv. Asken godkänns.
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun å ena sidan och HSB Göta
ek. förening och Corallen Fastigheten Algen AB å andra sidan, avseende
kv. Algen godkänns.
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun och Corallen Fastigheten
Atollen AB avseende kv. Atollen godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att sälja blivande fastighet för parkeringshus i kv. Atollen för en köpeskilling uppgående till 11 mnkr till Jönköpings
kommuns Parkerings AB.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-04-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun och Fastighets AB Eric
Ekblad avseende kv. Asken godkänns.
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun å ena sidan och HSB Göta
ek. förening och Corallen Fastigheten Algen AB å andra sidan, avseende
kv. Algen godkänns.
– Exploateringsavtal mellan Jönköpings kommun och Corallen Fastigheten
Atollen AB avseende kv. Atollen godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att sälja blivande fastighet för parkeringshus i kv. Atollen för en köpeskilling uppgående till 11 mnkr till Jönköpings
kommuns Parkerings AB.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Fastighets AB Eric Ekblad
HSB Göta ek. förening
Corallen Fastigheten Algen AB
Corallen Fastigheten Atollen AB
Tn
Stbn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 177

Antagande av detaljplan för Atollen, Algen och Asken m fl, Östra
Centrum, Jönköpings kommun

Ks/2011:154 214

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplan för kvarteren Atollen, Algen
och Asken m fl och föreslår att kommunfullmäktige antar planen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-02-17 § 52 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Atollen, Algen och Asken m fl, Östra Centrum, Jönköpings
kommun, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Atollen, Algen och Asken m fl, Östra Centrum, Jönköpings
kommun, antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen via stbn
Stbn
Mn

Justerandes signatur
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§ 178

Anhållan från Jönköpings kommuns Parkerings AB om att få uppföra ett parkeringshus i kv. Atollen
Ks/2011:251 210
Sammanfattning
Jönköpings kommuns Parkerings AB har hos Jönköpings Rådhus AB anhållit
om att få uppföra parkeringshus i kv. Atollen. Jönköpings Rådhus AB har vid
styrelsesammanträde 2011-04-18 beslutat lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
– Jönköpings kommuns Parkerings AB:s anhållan om att uppföra ett parkeringshus i kv. Atollen med ca 400 bilplatser godkänns.
– Jönköpings kommuns Parkerings AB ges förlusttäckningsgaranti för de tre
första åren.
Beslutsunderlag
Jönköpings kommuns Parkerings AB styrelsebeslut 2011-04-12 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2011-04-04 till tekniska nämnden
PM över p-hus i kv. Atollen
Utdrag ur detaljplan
Jönköpings Rådhus AB styrelsebeslut 2011-04-18 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker Jönköpings Rådhus AB:s
förslag till beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommuns Parkerings AB:s anhållan om att uppföra ett parkeringshus i kv. Atollen med ca 400 bilplatser godkänns.
– Jönköpings kommuns Parkerings AB ges förlusttäckningsgaranti för de tre
första åren.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Jönköpings kommuns Parkerings AB
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 179

Lokalprogram konstgräs Rosenlunds IP
Ks/2011:223 826
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2011-03-17 § 45 beslutat begära att 4,5 mnkr tillställs tekniska nämnden för uppförande av konstgräsplan på Rosenlunds IP i enlighet
med det förslag till lokalprogram som upprättats. Investeringen finns sedan
tidigare upptagen i 2011 års investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2011-03-17 § 45 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-04-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-04-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram för byggnation av konstgräs på Rosenlunds IP godkänns.
– Anslag uppgående till 4,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet. Investeringen finansieras med anslagna medel i
2011 års investeringsbudget.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden uppgående till 432 tkr per
år beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram för byggnation av konstgräs på Rosenlunds IP godkänns.
– Anslag uppgående till 4,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet. Investeringen finansieras med anslagna medel i
2011 års investeringsbudget.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden uppgående till 432 tkr per
år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samband med framtagande av underlag
för upphandling av konstgräs och övrig utrustning på Rosenlunds IP beakta
energi-, miljö- och hälsoaspekter med tanke på långsiktig hållbarhet.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att komplettera kommunens konstgrässtrategi med riktlinjer för vilken typ av gräs respektive granulat som är bäst med
hänsyn till hälsa och miljö.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Lokalprogram för byggnation av konstgräs på Rosenlunds IP godkänns.
– Anslag uppgående till 4,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av projektet. Investeringen finansieras med anslagna medel i
2011 års investeringsbudget.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden uppgående till 432 tkr per
år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samband med framtagande av underlag
för upphandling av konstgräs och övrig utrustning på Rosenlunds IP beakta
energi-, miljö- och hälsoaspekter med tanke på långsiktig hållbarhet.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att komplettera kommunens konstgrässtrategi med riktlinjer för vilken typ av gräs respektive granulat som är bäst med
hänsyn till hälsa och miljö.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Birgit Sievers (MP) och Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Fn
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§ 180

Policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och
telefoni i Jönköpings kommun

Ks/2010:510 003

Sammanfattning
Förslag till policy för Internetanvändning, e-post och telefoni har tagits fram
för att fastställa regler för kommunens anställda och förtroendevalda gällande
användandet av datorer, telefoner och annan liknande utrustning tillhandahållen av kommunen. Policyn omfattar även anvisningar för Jönköpings kommuns
medverkan på sociala medier.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02 med förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun daterad 2010-10-20 med tillhörande bilagor
Samverkansprotokoll 2010-11-24
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-09 § 60 om återremiss
Personalutskottets protokoll 2011-03-09 § 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post
och telefoni i Jönköpings kommun antas.
– Utvärdering av policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), epost och telefoni i Jönköpings kommun ska göras senast vid utgången av år
2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-04-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Följande mening i förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun stryks: ”All användning av Internet från kommunens datorer och telefoner ska vara arbetsrelaterat”.
– Förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post
och telefoni i Jönköpings kommun antas med ovan angiven ändring.
– Utvärdering av policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), epost och telefoni i Jönköpings kommun ska göras senast vid utgången av år
2012.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar den ändringen i förslaget att punkt 6,
sid 3, ”E-post-användning”, ges följande lydelse:
”E-posten får användas för anställdas privata syften, men bara i sådan begränsad omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader
för arbetsgivaren.”
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post
och telefoni i Jönköpings kommun antas med följande ändringar:
• Meningen ”All användning av Internet från kommunens datorer och telefoner ska vara arbetsrelaterat”, sid 1, under rubriken ”Internet och epost” stryks (sid 1 under rubriken Internet och e-post).
• Punkt 6, sid 3, under rubriken E-post-användning ges följande lydelse:
”E-posten får användas för anställdas privata syften, men bara i sådan
begränsad omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader för arbetsgivaren”.
– Utvärdering av policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), epost och telefoni i Jönköpings kommun ska göras senast vid utgången av år
2012.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Pu
Nämnderna
Förvaltningarna
Informationschefen
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§ 181

Ansökan om uppförande av gruppstation för vindkraft;
Brunkulla 2:1 m.fl.
Ks/2011:119 370
Sammanfattning
Länsstyrelsen har begärt kommunens tillstyrkande eller avstyrkande av ansökan enligt miljöbalken för uppförande av gruppstation för vindkraft med högst
18 vindkraftsaggregat på fastigheterna Brunkulla 2:1 m.fl. i Jönköpings kommun (länsstyrelsens dnr 551-6162-2010). Tillståndet söks av Statkraft Södra
Vindkraft AB. Enligt 16 kap 4 § miljöbalken får prövningsmyndigheten endast
ge tillstånd om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2011-02-10 med tillhörande handlingar
Yttrande 2011-03-25 från kommundelsråd Skärstad-Ölmstad
Miljönämndens beslut 2011-04-06 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-04-14 § 173 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tillstyrker Statkraft Södra Vindkraft AB:s ansökan om
tillstånd att inom fastigheterna Brunkulla 2:1 m.fl. uppföra och driva gruppstation för vindkraft.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-02 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget att Jönköpings kommuns yttrande kompletteras med Elin Lagerqvists (S) kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar – utöver bifall till sitt förslag –
avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Kommunrådet Elin Lagerqvist (S) vidhåller sitt förslag.
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) yrkande.
Protokollsanteckning
Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
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”Analogt med Miljöpartiets reservation i stadsbyggnadsnämnden anser jag att
vindkraftslokalisering vid Skärstaddalen, benämnd Brunkulla 2:1 m.fl. ska avstyrkas.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige beslutat
följande:
– Jönköpings kommun tillstyrker Statkraft Södra Vindkraft AB:s ansökan om
tillstånd att inom fastigheterna Brunkulla 2:1 m.fl. uppföra och driva gruppstation för vindkraft.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Till kommunfullmäktige utdelas Elin Lagerqvists (S) reviderade yttrande
2011-05-25. Vidare utdelas inkomna skrivelser från boende i Övravad.
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson för C-gruppen, Birgit Sievers (MP), Åke Holm (KD),
Anders Samuelsson (C), Peter Jutterström för M-gruppen och Jerry Hansson
för V-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S) med instämmande av Britt-Marie Glaad (S) och Rolf
Wennerhag (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget
att kommunens yttrande kompletteras med hennes reviderade yttrande
2011-05-25.
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar avslag på Elin Lagerqvists (S) tilläggsyrkande.
Nils-Erik Davelid (FP), Peter Lundvall (MP), Christina Karlsson (MP) och
Claes Carlsson (MP) yrkar att kommunen avstyrker ansökan.
Vidare yrkar Peter Lundvall (MP), Christina Karlsson (MP) och Claes Carlsson
(MP) att kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att omarbeta och uppdatera Jönköpings kommuns vindkraftpolicy så att det
framgår tydligare vilka områden som är lämpliga, tveksamma respektive
olämpliga för vindkraftsutbyggnad, med skilda kartor för olika kategorier av
vindkraftverk.
Protokollsanteckningar
Med hänvisning till sitt yrkande att avstyrka ansökan låter Nils-Erik Davelid
(FP) till protokollet anteckna följande: Uppförande av gruppstation för vindkraft avstyrks med hänsyn till att den bedöms ge påtaglig skada på de starka
bevarandevärdena av riksintresse enligt miljöbalken i Skärstaddalen samt i
Djuvarp-Roestorp och med hänsyn till att ett större oexploaterat område med
stora friluftsintressen tas i anspråk.
Peter Lundvall (MP), Christina Karlsson (MP) och Claes Carlsson (MP) åberopar sitt yrkande och låter till protokollet anteckna följande: Vindkraftspark
Lyckås avstyrks med hänvisning till att den berör ett område som undantagits
som riksintresse för vindkraft med hänsyn till andra värden inom eller i närheten av området och därför inte är lämpligt för storskalig vindkraftsutbyggnad.
Beslutsordning
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta frågan om att tillstyrka respektive avstyrka ansökan.
Därefter upptas Elin Lagerqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande att kommunens yttrande kompletteras med hennes reviderade yttrande 2011-05-25.
Slutligen upptas Peter Lundvalls (MP) m.fl. tilläggsyrkande om uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden att omarbeta och uppdatera vindkraftspolicyn.
Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att tillstyrka ansökan respektive förslagen att avstyrka densamma och finner det förstnämnda
förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till förslagen att avstyrka ansökan.
Omröstning genomförs. Därvid avges 73 ja-röster mot 4 nej-röster varjämte 4
ledamöter avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att
tillstyrka ansökan.
Härefter upptas Elin Lagerqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande att kommunens yttrande kompletteras med hennes reviderade yttrande 2011-05-25. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att avslå yrkandet.
Slutligen upptas Peter Lundvalls (MP) m.fl. tilläggsyrkande om uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden att omarbeta och uppdatera vindkraftspolicyn. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att avslå yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Jönköpings kommun tillstyrker Statkraft Södra Vindkraft AB:s ansökan om
tillstånd att inom fastigheterna Brunkulla 2:1 m.fl. uppföra och driva gruppstation för vindkraft.
Reservationer
Nils-Erik Davelid (FP), Peter Lundvall (MP), Christina Karlsson (MP) och
Claes Carlsson (MP) reserverar sig mot beslutet att tillstyrka ansökan.
Vidare reserverar sig Peter Lundvall (MP), Christina Karlsson (MP) och Claes
Carlsson (MP) mot beslutet att avslå yrkandet om uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att omarbeta och uppdatera vindkraftspolicyn.
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S) m.fl.
tilläggsyrkande att kommunens yttrande kompletteras med hennes reviderade
yttrande.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn, Stbn, Kdr Skärstad-Ölmstad
L Krebs, U M Yaftali, S Yaftali
Justerandes signatur
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§ 182

Förlängning av tiden för sammanträdet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 11 § kan kommunfullmäktige om ett
sammanträde inte hinner slutföras på den utsatta sammanträdesdagen besluta
att förlänga tiden för sammanträdet.
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige att förlänga tiden för sammanträdet för behandling av återstående ärenden på dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

57

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-26/27

§ 183

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2011:205 009

Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden per
2010-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.
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§ 184

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2011:204 009

Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2010-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.
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§ 185

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2011:203 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2009-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige av överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige läggs till handlingarna.
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§ 186

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2011:202 009

Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd läggs till
handlingarna.
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§ 187

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2011:201 009

Sammanfattning
Enligt 26 a § i allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.
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§ 188

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2011:200 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.
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§ 189

Medborgarförslag om namnbyte från Jönköpings kommun till
Huskvarna kommun

Ks/2010:462 109

Sammanfattning
Patrik Nordlund har inkommit med ett medborgarförslag om namnbyte från
Jönköpings kommun till Huskvarna kommun.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-10-27
Stadskontorets yttrande 2011-02-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-02-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-04-15 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
P Nordlund
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§ 190

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Vanja Karlsson (S)
Vanja Karlsson (S) anhåller i skrivelse 2011-03-05 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Vanja Karlsson (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
V Karlsson
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 191

Ledamot i kommundelsråd Tenhult
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-05-26 att Gert Brandon (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd Tenhult.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Gert Brandon (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Tenhult utses Jessica Haage (M), Backens
väg 29, 560 30 Tenhult.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
G Brandon
J Haage
Kdr Tenhult
Löneenheten
U Freijd
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§ 192

Ledamot i kommundelsråd Barnarp
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-05-26 att Ann-Mari Helmersson (S)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd
Barnarp.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ann-Mari Helmersson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Barnarp utses Margareta Andersson (S),
Konstapelgatan 84, 556 32 Jönköping.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A-M Helmersson
M Andersson
Kdr Barnarp
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

67

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-26/27

§ 193

Suppleant i Bottnaryds Bostads AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-05-26 att Bernt Johansson (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som suppleant i Bottnaryds Bostads
AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Bernt Johansson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny suppleant i Bottnaryds Bostads AB utses Anders Stridh (S), Lindängsvägen 22, 560 25 Bottnaryd.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
B Johansson
A Stridh
Bottnaryds Bostads AB
Löneenheten
U Freijd
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§ 194

Utökat anslag för byggnation av ny idrottshall vid Jönköpings
Idrottshus
Ks/2011:284 821
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-27 § 129 att anslå 33 000 tkr för
byggnation av en ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus. Efter det att tekniska
kontoret utvärderat inkomna anbud konstaterar förvaltningen att utgiften för att
uppföra en idrottshall i enlighet med upprättat lokalprogram avviker kraftigt
från budgeterade medel. Utgift för byggnation beräknas efter utvärdering av inkomna anbud uppgå till 58 500 tkr. Stadskontoret föreslår att tekniska nämnden
tilldelas ett utökat anslag uppgående till 25 500 tkr i syfte att utgifterna för
byggnation av E-hallen ska rymmas i projektets budget.
Beslutsunderlag
Lokalprogram – Jönköpings Idrottshus E-hall 2010-04-08
Tekniska kontorets hyreskalkyl 2011-05-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-20
Fritidsnämndens beslut 2011-05-23 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
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– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till sponsring
av ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den pågående översynen av kommunens investeringsprocess även belysa detta projekt.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med ansvarigt
majoritetskommunalråd undersöka möjligheten till sponsring.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i den pågående översynen av kommunens
investeringsprocess även belysa detta projekt.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-05-24 vari stadskontorets
förslag – kompletterat med kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag om
uppdrag att undersöka möjligheten till sponsring – tillstyrks med följande
tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av orsaken till den mycket kraftiga missbedömningen av projektets kostnad samt
lämna förslag till åtgärder för att säkerställa ökad kvalitet i framtida beslutsunderlag. Uppdraget ska snarast avrapporteras till kommunfullmäktige.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av orsaken
till den mycket kraftiga missbedömningen av projektets kostnad samt lämna
förslag till åtgärder för att säkerställa ökad kvalitet i framtida beslutsunderlag. Uppdraget ska snarast avrapporteras till kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) 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 Birgit Sievers (MP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med ansvarigt
majoritetskommunalråd undersöka möjligheten till sponsring.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i den pågående översynen av kommunens
investeringsprocess även belysa detta projekt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till sponsring
av ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den pågående översynen av kommunens investeringsprocess även belysa detta projekt.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-05-26/27
Yrkanden
Mats Green (M), Birgit Sievers (MP) och Erik Arnalid (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S) och Alf Gustafsson (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:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till sponsring
av ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den pågående översynen av kommunens investeringsprocess även belysa detta projekt.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Fn, tn, ks ordförande, B Sievers, stadsdirektören, till ärende 2010:457
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