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Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
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Andreas Sturesson
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§ 168

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Thomas Bergholm välkommen. Thomas Bergholm, som från och med
2012-06-01 anställts som teknisk direktör, ger en kort presentation av sig själv.
Härefter ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Meddelanden
Anmäls:
Miljönämndens beslut 2012-05-09 § 123 om redovisning av ej avgjorda
ärenden.
Minnesanteckningar från Studentbostadsgruppen 2012-05-04
Biläggs de tryckta handlingarna:
Välfärdsutskottets protokoll

2012-04-25 § 12-15

Tekniska utskottets protokoll

2012-04-25 § 14-17

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 170

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Storbritannien för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Frankrike för personal vid Alfred Dahlinskolan.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2012-04-11 § 24-32.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Motion om information i kommunfullmäktige om kommunägda bolag
Ks/2011:479 107
Sammanfattning
I inkommen motion föreslår Sotiris Delis (M) att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda samt fastställa en årlig informationsplan
samt informationsstruktur som underlättar kommunfullmäktiges insyn och informationsbehov i de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 322 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat densamma till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-14 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen anses besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Investering och finansiering av Kraftvärmeverk Torsvik etapp 2
Ks/2012:275 045
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram förslag om investering i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk. Förslaget har behandlats i Jönköping Energi AB:s styrelse, som nu
har hemställt till Jönköpings Rådhus AB och kommunfullmäktige i Jönköpings
kommun att ta ställning till styrelsens beslut. Förslaget innebär att en investering, totalt beräknad till 1 200 mnkr, skall genomföras vid Kraftvärmeverk Torsvik.
Beslutsunderlag
Protokoll från Jönköping Energi AB 2012-05-03 § 53
Beslutsunderlag från Jönköping Energi AB 2012-05-04
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2012-05-14 § 44
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköping Energi AB medges investera i ett biobränsleeldad kraftvärmeverk
motsvarande ca 95 MW värme inklusive rökgasrening och 35 MW elproduktion i enlighet med presenterat beslutsunderlag.
– Projektet genomförs under förutsättning att erforderliga miljötillstånd erhålles samt att investering kan hållas inom en kostnad om 1 200 mnkr.
– Finansiering av kraftvärmeverket sker med lån alternativt genom en kombination av finansiell leasing och lånefinansiering.
– Att såsom för egen skuld ingå kommunal borgen med upp till 1 200 mnkr
för finansiering av kraftvärmeverket etapp 2.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att i samråd med Jönköping
Energi AB besluta om finansieringen av kraftvärmeverket etapp 2.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköping Energi AB medges investera i ett biobränsleeldad kraftvärmeverk
motsvarande ca 95 MW värme inklusive rökgasrening och 35 MW elproduktion i enlighet med presenterat beslutsunderlag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Projektet genomförs under förutsättning att erforderliga miljötillstånd erhålles samt att investering kan hållas inom en kostnad om 1 200 mnkr.
– Finansiering av kraftvärmeverket sker med lån alternativt genom en kombination av finansiell leasing och lånefinansiering.
– Att såsom för egen skuld ingå kommunal borgen med upp till 1 200 mnkr
för finansiering av kraftvärmeverket etapp 2.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att i samråd med Jönköping
Energi AB besluta om finansieringen av kraftvärmeverket etapp 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Justering av Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering
Ks/2012:274 045
Sammanfattning
Stadskontoret har förslagit en justering av gällande finansföreskrifter med riktlinjer för riskhantering. Förslaget avser två förändringar, dels att utlåning får
ske från Jönköpings Rådhus AB till leasegivare som ett led i uppgörelse om
finansiell leasing, dels att den begränsning med 75 % av låneportföljen som
Kommuninvest får inneha, tas bort.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-21
Förslag till Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
– Finansföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2011-10-27 § 318 upphävs.
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen besluta följande
– Stadskontorets förslag till Riktlinjer för riskhantering fastställs.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
– Finansföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2011-10-27 § 318 upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
– Finansföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2011-10-27 § 318 upphävs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete
Ks/2012:123 009
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2010-12-13 § 205 att ge stadsdirektören i uppdrag att sammanställa ett dokument som sammanfattar kommunens värdegrund. Stadskontoret har inkommit med ett förslag som överlämnats
till kommunstyrelsen för behandling.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2010-12-13 § 205
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs.
– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs.
– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Jämställdhetsrapport 2011
Ks/2012:63 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-27, § 13, att anta ”CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun”. Uppdrag gavs då till samtliga nämnder och bolag att årligen i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad integration och ökad
jämställdhet. I föreliggande rapport behandlas kommunens övergripande arbete, en sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens jämställdhetsarbete under 2011 samt en rapport över kommunfullmäktiges presidiums
jämställdhetsarbete.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-26 med tillhörande rapport
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2012-01-13 § 13
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-03-15 § 90 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-03-15 § 42 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-03-20 § 40 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-03-21 § 29 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-03-21 § 54 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2012-05-09 § 122 med tillhörande handlingar
Skrivelse från Högskolefastigheter i Jönköping AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköping Airport Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Rosenlunds Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköping Airport AB fastställd 2012-03-19
Skrivelse från Programbolaget i Jönköping AB 2012-03-23
Skrivelse från Elmia AB inkommen 2012-04-05
Mail från Visingsöbostäder AB 2012-04-07
Skrivelse 2012-04-11 från bolagen inom Jönköping Energi
Skrivelse från Fastighets AB Öringen 2012-05-21
Skrivelse från Torsviks Terminal AB 2012-05-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om kommunens arbete för ökad jämställdhet 2011 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om kommunens arbete för ökad jämställdhet 2011 godkänns.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden och valnämnden att delta i den utbildning för hållbar jämställdhet som SKL kommer att anordna hösten 2012.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och rapporten från
jämställdhets- och mångfaldsstrategen överlämnas till samtliga nämnder och
bolag för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om kommunens arbete för ökad jämlikhet 2011 godkänns.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandena och rapporten från
jämställdhets- och mångfaldsstrategen överlämnas till samtliga nämnder och
bolag för kännedom.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen följande:
– Rapport om kommunens arbete för ökad jämställdhet 2011 godkänns.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder utom överförmyndarnämnden och valnämnden att delta i den utbildning för hållbar jämställdhet som SKL kommer att anordna hösten 2012.
– Kommunfullmäktiges beslut, Anna Mårtenssons (FP) kommunalrådsyttrande och rapporten från jämställdhets- och mångfaldsstrategen överlämnas till
samtliga nämnder och bolag för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2011
Ks/2012:283 046
Sammanfattning
Enligt testamentet ska Boije-Hjertströms fond och dess förvaltning årligen revideras och revisionsberättelsen för 2011 har nu inkommit. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att överlämna revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2012-04-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem,
jourhem eller hem för vård eller boende
Ks/2012:262 700
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2012-05-07 till bl.a. Jönköpings kommun översänt förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för
barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Socialstyrelsen önskar kommunens synpunkter senast 2012-06-08.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2012-05-07 med tillhörande konsekvensutredning
Socialnämndens presidiums beslut 2012-05-22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens
ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för
vård eller boende överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med följande tillägg under rubriken Kap 7 Planera och följa: ”Antalet socialsekreterare
som besöker och samtalar med barnet eller den unge bör begränsas.”
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens
ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för
vård eller boende överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag med ovan yrkat
tillägg.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Socialstyrelsen, Sn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Årsberättelse 2011 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2012:221 700
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat en årsberättelse med
bokslut för verksamhetsåret 2011. Jönköpings kommun har som förbundsmedlem fått handlingarna för prövning av frågan om ansvarsfrihet för förbundets
styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för
verksamhetsåret 2011 inkommen 2012-04-05
Stadskontorets yttrande 2012-05-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-24 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011.
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§ 179

Förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och
tillsyn enligt alkohollagen
Ks/2012:282 702
Sammanfattning
Den nya alkohollagen (2010:1622) trädde i kraft 2011. Vid årsskiftet
2011/2012 presenterade Statens folkhälsoinstitut (FHI) rekommendation till
kommunerna om hur kommunala alkoholpolitiska riktlinjer bör utformas. Mot
denna bakgrund har socialnämnden föreslagit att kommunfullmäktige fastställer nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. Socialnämnden föreslår även att uppdrag ges till socialnämnden att,
om behov uppkommer, utforma och besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2012-05-09 § 113 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-05-15 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen för Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings
kommun antas.
– Uppdrag ges till socialnämnden att, om behov uppkommer, utforma och
besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa.
– Uppdrag ges till socialnämnden att senast i mars 2013 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering av normaltiden för uteservering.
– Nuvarande alkoholpolitiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige
2003-06-18 § 209, upphör att gälla.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Yrkanden
Peter Jutterström för M-gruppen yrkar att till de alkoholpolitiska riktlinjerna
tillfogas att från och med 2013-01-01 gäller samma tider för uteservering som
för tillstånd inomhus, med normaltiden 11.00-02.00.
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Kommunalråden Ilan De Basso (S) och Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) yrkar utöver bifall till kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag avslag på Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med följande tillägg och ändring i förslaget till nya alkoholpolitiska riktlinjer:
•

Ålder läggs till som en diskrimineringsgrund under rubriken 2.4. ”Förbud mot diskriminering”.

•

Ordet bör i tredje meningen från slutet i andra stycket under rubriken 6.
”Sanktioner” byts ut mot ordet ska varvid meningen ges följande lydelse: ”Har tillståndshavare blivit tilldelad en eller flera varningar och gör
sig skyldig till ytterligare förseelser eller låter bli att rätta till missförhållanden som leder till varning ska tillståndet dras in.”

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer i kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla beslutsförslaget enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå Peter Jutterströms
(M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Socialnämndens förslag till nya alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings
kommun antas med tillägg och ändring enligt kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
– Uppdrag ges till socialnämnden att, om behov uppkommer, utforma och
besluta om tillämpningsanvisningar avseende alkohollagens sanktionstrappa.
– Uppdrag ges till socialnämnden att senast i mars 2013 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering av normaltiden för uteservering.
– Nuvarande alkoholpolitiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige
2003-06-18 § 209, upphör att gälla.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutat att avslå Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande.
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§ 180

Internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten 2012
Ks/2012:219 133
Sammanfattning
Socialnämnden har upprättat förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamheten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska detta förslag fastställas av kommunstyrelsen.
Budgetförslaget bygger på att 250 nyanlända invandrare varav ca 215 – 230
beräknas bosätta sig i kommunen på egen hand inkl. direktinresta anhöriga och
ca 20 anvisas genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg.
Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35
flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg.
Antalet flyktingar i budgetförslaget motsvarar det antal som finns angivet i det
avtal som slutits med Migrationsverket avseende flyktingmottagandet 2012 2013.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-03-20 § 39 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Socialnämndens förslag till internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2012 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Sn
Ekonomichefen
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§ 181

Uppföljning av det handikappolitiska programmet för Jönköpings
kommun
Ks/2010:279 750
Sammanfattning
Jönköpings kommuns handikappolitiska program antogs av kommunfullmäktige i januari 2000. I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunrevisionens rapport ”Tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings
kommun” gavs kommunstyrelsen bland annat i uppdrag att en gång per mandatperiod sammanställa och redovisa samtliga nämnders uppföljning av programmet. Uppföljningen har genomförts parallellt med det pågående arbetet
med ett förslag till nytt program för kommunens funktionshinderspolitik.
Beslutsunderlag
Handikappolitiskt program antaget av kommunfullmäktige 2000-01-27
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-02-20 § 20 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-02-21 § 19 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-03-15 § 45 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-03-15 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-03-21 § 55 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2012-04-04 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 84 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens presidium 2012-04-10 § 1 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens presidium 2012-04-11 § 1 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-12 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppföljningen av det handikappolitiska programmet för Jönköpings kommun godkänns.
– Uppföljningen utgör underlag till det pågående arbetet med det nya programmet för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-24 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppföljningen av det handikappolitiska programmet för Jönköpings kommun godkänns.
– Uppföljningen utgör underlag till det pågående arbetet med det nya programmet för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-06-05

§ 182

Utvecklingsplan för Smedbyområdet
Ks/2012:137 860
Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till en övergripande visions- och inriktningsplan för kulturmiljön i Smedbyn, Huskvarna. Kommunfullmäktige
beslutade 2011-10-06 § 301 att ge kulturnämnden i uppdrag att leda arbetet
med att ta fram en mer detaljerad aktivitets- och handlingsplan för de insatsområden som pekats ut i det övergripande visionsdokumentet. Kulturnämnden har
överlämnat förslag till utvecklingsplan för Smedbyområdet till kommunstyrelsen för vidare hantering. Förslaget har remitterats till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-06 § 301
Kulturnämndens beslut 2012-02-22 § 40 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-03-21 § 57
Tekniska nämndens beslut 2012-05-08 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till kulturnämnden för att kulturnämnden tillsammans
med tekniska nämnden och med beaktande av vad som framkommer i
kommunalrådsyttrandet ska redovisa en reviderad utvecklingsplan, med inriktningen att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige i mars 2013.
– Kulturnämnden uppmanas att beakta behovet av personella resurser för arbetet med utveckling av Smedbyområdet.
– Stadskontoret ges i uppdrag att genom Destination Jönköping beakta behovet av marknadsföring av Smedbyområdet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Ärendet återremitteras till kulturnämnden för att kulturnämnden tillsammans
med tekniska nämnden och med beaktande av vad som framkommer i
kommunalrådsyttrandet ska redovisa en reviderad utvecklingsplan, med inriktningen att ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige i mars 2013.
– Kulturnämnden uppmanas att beakta behovet av personella resurser för arbetet med utveckling av Smedbyområdet.
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– Stadskontoret ges i uppdrag att genom Destination Jönköping beakta behovet av marknadsföring av Smedbyområdet.
Beslutet expedieras till:
Kn
Tn
Stadsdirektören
Destination Jönköping
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§ 183

Slutredovisning – Nybyggnad Bäckadalens förskola samt uppdrag
till tekniska nämnden att sluta nya hyresavtal avseende monteringsfärdiga förskolor
Ks/2012:156 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet byggnation av Bäckadalens förskola.
Byggnationen omfattar uppförande av lokaler för två avdelningar. Byggnationen genomfördes under perioden november 2010-januari 2011. Investeringsutgiften för byggnationen uppgick till totalt 5 887 tkr, vilket är ett budgetöverskridande med 792 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 46 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Under förutsättning av att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera hyresavtal avseende nyuppförda monteringsfärdiga förskolor, ges stadskontoret i uppdrag att genomföra nödvändiga ombudgeteringar,
vilka är en följd av minskade hyresintäkter för tekniska nämnden och minskade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av Bäckadalens
förskola godkänns med de ändringar som framgår av stadskontorets yttrande.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att sluta nya hyresavtal med barn- och
utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som uppförts
under 2011 innebärande att kapitalkostnadsdelen i hyresbeloppet räknas om
utifrån en avskrivningstid uppgående till 33 år.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Under förutsättning av att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera hyresavtal avseende nyuppförda monteringsfärdiga förskolor, ges stadskontoret i uppdrag att genomföra nödvändiga ombudgeteringar,
vilka är en följd av minskade hyresintäkter för tekniska nämnden och minskade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden.
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Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av Bäckadalens
förskola godkänns med de ändringar som framgår av stadskontorets yttrande.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att sluta nya hyresavtal med barn- och
utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som färdigställts
under 2011 och 2012 innebärande att kapitalkostnadsdelen i hyresbeloppet
räknas om utifrån en avskrivningstid uppgående till 33 år.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Under förutsättning av att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera hyresavtal avseende nyuppförda monteringsfärdiga förskolor, ges stadskontoret i uppdrag att genomföra nödvändiga ombudgeteringar,
vilka är en följd av minskade hyresintäkter för tekniska nämnden och minskade hyreskostnader för barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av Bäckadalens
förskola godkänns med de ändringar som framgår av stadskontorets yttrande.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att sluta nya hyresavtal med barn- och
utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som färdigställts
under 2011 och 2012 innebärande att kapitalkostnadsdelen i hyresbeloppet
räknas om utifrån en avskrivningstid uppgående till 33 år.
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§ 184

Slutredovisning – Nybyggnad Anna Dalins förskola
Ks/2012:157 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet nybyggnad Anna Dalins Förskola.
Projektet omfattar uppförande av lokaler för två förskoleavdelningar i anslutning till Alfred Dalin skolan. Byggnationen genomfördes under slutet av 2010
och början av 2011. Investeringsutgiften för byggnationen uppgick till 5 390
tkr, vilket innebär ett budgetöverskridande med 520 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 47 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av Anna Dalins
förskola godkänns med de ändringar som framgår av stadskontorets yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-23 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av Anna Dalins
förskola godkänns med de ändringar som framgår av stadskontorets yttrande.
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§ 185

Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
Ks/2012:68 800
Sammanfattning
Enligt reglemente för kulturnämnden ska nämnden ”utarbeta förslag till förändringar i dokumentet Kultur i Jönköpings kommun – Mål och idéer för utveckling.” Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige 1999-08-26 och utgör
kommunens kulturplan. Kommunfullmäktige har även 2006-12-21 § 320 antagit en biblioteksplan för Jönköpings kommun.
Kulturnämnden har 2012-01-18 § 9 beslutat att överlämna förslag till kulturoch biblioteksplan till kommunstyrelsen. Kulturnämndens förslag har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på avsnittet Folkbibliotek.
Kommunfullmäktige beslutade vid sin behandling av ärendet 2012-04-26 § 119
att återremittera ärendet till kulturnämnden för att överväga inarbetande av de i
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande angivna synpunkterna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-06-19.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20.
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§ 186

Motion om busskur och uppdaterad informationstavla till Hedenstorps industriområde
Ks/2011:214 530
Sammanfattning
Baris Belge (S) pekar i motion inkommen 2011-03-23 på behovet av en
busskur vid Hedenstorps industriområde och att informationstavlan över de
företag som finns inom området uppdateras.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-24 att remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat densamma till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-03-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-06-16 § 246 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-04-18, delegationsbeslut
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-05-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 187

Eventuellt överklagande av Länsstyrelsens beslut om tillstånd för
bergtäkt; Sandseryd 2:23
Ks/2012:288 436
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län, genom sin miljöprövningsdelegation, har beslutat ge tillstånd till Swerock AB tillstånd att bedriva täktverksamhet på fastigheten Sandseryd 2:23 i Jönköpings kommun.

Det antecknas att kommunen inte överklagar Länsstyrelsens beslut. Ärendet
utgår.
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§ 188

Avtal gällande arbetsplan för väg 661/842/846 förbi Barnarp
Ks/2012:284 510
Sammanfattning
Mellan Trafikverket Region Syd och Jönköpings kommun tecknas ett avtal i
syfte att reglera ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtaganden för
framtagande av arbetsplan för väg 661/842 förbi Barnarp. Av avtalet framgår
även en avsiktsförklaring med vägledande principer om hur ansvar och kostnader ska fördelas för planerad vägombyggnad.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-21
Upprättat förslag till avtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun och Trafikverket tecknar avtalet som reglerar arbetet
med arbetsplan, samt avsiktsförklaring gällande principiell kostnadsfördelning för byggnation.
– Jönköpings kommun deltar i Trafikverkets arbete med framtagande av arbetsplan och bygghandling alternativt upprättande av förfrågningsunderlag
vid totalentreprenad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun och Trafikverket tecknar avtalet som reglerar arbetet
med arbetsplan, samt avsiktsförklaring gällande principiell kostnadsfördelning för byggnation.
– Jönköpings kommun deltar i Trafikverkets arbete med framtagande av arbetsplan och bygghandling alternativt upprättande av förfrågningsunderlag
vid totalentreprenad.
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§ 189

Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2012
Ks/2012:216 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten 2012. Förändringen är bl.a. föranledd av utfallet av exploateringsverksamheten under år 2011.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 68 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-04-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-04-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2012 godkänns innebärande
minskade investeringar med 3 697 tkr, minskad exploateringsinkomst med
4 168 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 2 323 tkr.
– Den reducerade investeringsvolymen med netto 1 852 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2012 godkänns innebärande
minskade investeringar med 3 697 tkr, minskad exploateringsinkomst med
4 168 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 2 323 tkr.
– Den reducerade investeringsvolymen med netto 1 852 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
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§ 190

Särskild begäran om anslag för byggnation av kafébyggnad i Huskvarna
Ks/2012:158 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär att 1,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för gestaltning och byggnation av kafébyggnad i Huskvarna på Alf Henriksons
plats. Investeringen finns inte med i VIP 2012-2014. Stadskontoret har begärt
in kompletterande uppgifter från tekniska kontoret rörande förväntad hyresintäkt och tillkommande kostnader för kommunen. Stadskontoret konstaterar att
framtida hyresintäkter för kafébyggnaden inte täcker framtida tillkommande
kostnader.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-02-21 § 42 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag uppgående till 1,5 mnkr
för gestaltning och byggnation av kafébyggnad på Alf Henriksons plats avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag uppgående till 1,5 mnkr
för gestaltning och byggnation av kafébyggnad på Alf Henriksons plats avslås.
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§ 191

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun, kvartal 1 år
2012
Ks/2012:291 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende kvartal 1 år 2012, samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-05-08 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapporten över bostadsbyggandet avseende kvartal 1 år 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Rapporten över bostadsbyggandet avseende kvartal 1 år 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 192

Utökat anslag för nybyggnad av omklädningsrum vid vapenvallen
Ks/2012:293 292
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-06-19.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20.
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§ 193

Inbjudan till jämställdhetskonferens
Ks/2012:312 029
Sammanfattning
Landshövding Minoo Akhtarzand och Jämställdhetsrådet bjuder in till en dag
för kunskap och inspiration om hur vi kan öka jämställdheten i Jönköpings län.
Konferensen äger rum den 7 juni 2012 kl. 9:00 – 15:50 på Residenset, Jönköping.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan 2012-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jämställdhets- och integrationsutskottets ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-05
Kommunstyrelsens beslut
– Jämställdhets- och integrationsutskottets ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet
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