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§ 217

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel redogör forskningsstrategen Cristina Robertsson och äldrestrategen Marie Ernsth Bravell om arbetsinriktning och konkreta arbetsuppgifter inom ramen för sina respektive tjänster.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur
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§ 218

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-05-25 om en långsiktig
gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016.
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-05-25 om en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa.
Länsstyrelsens beslut 2012-07-12 om avvisning av bearbetningskoncession för
brytning av torv för energiutvinning på Östre mosse i Jönköpings och Vaggeryds kommuner. Beslutet har överlämnats till kommunalråden inom ansvarsområde 3, stadsbyggnadsnämnden, räddningstjänsten, miljönämnden och kommundelsråd Norra Mo.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2012-05-25 § 16-30.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2012-05-23 § 14 -26.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:27 ”Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet”.
Ledningsutskottets protokoll

2012-06-04 § 56-59
2012-06-19 § 60-64.

Tekniska utskottets protokoll

2012-06-19 § 23-26.

Välfärdsutskottets protokoll

2012-06-19 § 16-21.

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-05-02 § 36-45.

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2012-06-12 § 16-28

Lekeryd

2012-06-12 § 10-23

Gränna-Visingsö

2012-05-22 § 17-23
2012-06-06 § 24-28

Månsarp-Taberg

2012-05-21 § 10-20

Skärstad Ölmstad

2012-03-19 § 5-13
2012-05-14 § 14-24

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
Justerandes signatur
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§ 219

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att bevilja respektive avslå ansökningar om utdelning ur Ellen Nyström-Mayerska fonden, Bernt Björks stipendiefond och Apotekare Hilmer Stjernströms fond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland/Holland för personal vid Destination Jönköping
till Holland för personal vid Sandagymnasiet
till Storbritannien för personal vid socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Ekhagsskolan, Junedalsskolan och Österängsskolan
till Frankrike för personal vid Destination Jönköping, Erik Dahlbergsgymnasiet, Sandagymnasiet och Ljungarumsskolan
till Spanien för personal vid Fritid Jönköping
till Bangladesh för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Sierra Leone för personal vid Kumlabyskolan
till USA för personal vid utbildningsförvaltningen.
Tf stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattestanter
från och med 2012-06-25.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Finanschefens beslut om kommunal borgen på 122 mnkr för lån från Kommuninvest i Sverige AB.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons båda sidor
2012-06-25/07-08 med anledning av Internationell matmarknad
att bifalla ansökan om flaggning vid Hamnkanalen och Rådhuset
2012-06-16/17 med anledning av FN-förbundets kongress
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2012-11-04/18 med anledning av Jönköping Open

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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att bifalla ansökan om flaggning utanför Rådhuset 2012-08-06/07 med anledning av kommunens mottagning för Vietnams ambassadör.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-04 § 56-59 och 2012-06-19 § 60-64.
Personalutskottets protokoll 2012-05-16 § 33-39.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-05-02 § 36-45.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Motion om sammanslagning av kultur- och fritidsnämndens förvaltningar
Ks/2012:295 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-29 föreslår Jerry Hansson (V) att kulturnämndens
och fritidsnämndens förvaltningar slås samman och att en sammanslagning av
de två nämnderna genomförs inför kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 146 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion daterad inkommen 2012-05-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ärendet överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i den tillkommande parlamentariska kommittén vars arbete och
slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i den tillkommande parlamentariska kommittén vars arbete och
slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2012:271 042
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2011 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Kommunen har som medlem i Regionförbundet Jönköpings län erhållit årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2012-04-26 § 36
Regionförbundets årsredovisning 2011
Revisionsberättelse för 2011 daterad 2012-04-27
Granskningsrapport avseende årsredovisning 2011 daterad 2012-04-27
Stadskontorets yttrande 2012-08-08
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-08-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2011.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Peter Jutterström (M), Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De
Basso (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Peter Jutterström (M),
Hans Karlsson (C) för Ann-Mari Nilsson (C), Baris Belge (S) för Elin Lagerqvist (S) och Carolina Pettersson (S) för Ilan De Basso (S).
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker, med instämmande av Alf Gustafsson (S), stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2011.

Justerandes signatur
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§ 222

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2011
Ks/2012:316 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med 2011 års verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Även Grenna Hembygdsförening har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för 2011 års förvaltning.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum verksamhetsberättelse och bokslut 2011
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2012-04-13
Protokollsutdrag från Grenna Hembygdsförening 2012-04-17
Stadskontorets yttrande 2012-07-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-07-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende år
2011 godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende år
2011 godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.

Justerandes signatur
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§ 223

Delägarskap för Jönköping Energi AB i EFO AB
Ks/2012:298 107
Sammanfattning
Rådhus AB föreslår att kommunfullmäktige medger att Jönköping Energi AB
förvärvar en aktiepost i EFO AB uppgående till maximalt 14 aktier för nominellt värde 5 000 kr per styck.
Beslutsunderlag
Protokoll från Rådhus AB 2012-06-04 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från Jönköping Energi AB 2012-05-28 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Energi AB medges köpa en aktiepost i EFO AB uppgående till
max 14 aktier av för närvarande totalt 185 st för nominellt värde; 5 000
kr/st.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Energi AB medges köpa en aktiepost i EFO AB uppgående till
max 14 aktier av för närvarande totalt 185 st för nominellt värde; 5 000
kr/st.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 224

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. Stadskontorets förslag behandlades av kommunfullmäktige
2012-06-20 § 208. Kommunfullmäktige beslutade vid sin behandling att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och därefter har ett reviderat förslag till
värdegrund tagits fram.
Beslutsunderlag
Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete, reviderad version
Ledningsutskottets beslut 2010-12-13 § 205
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-23
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-28
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20 § 208 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs.
– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-02 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg och ändring:
– Sid 3 under rubriken ”Gemensam värdegrund” införs ytterligare en strecksats med lydelsen: ”Jönköpings kommun verkar för en hållbar utveckling
såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt”.
– Sid 5 ”Modell för kommunens värdegrundsarbete” kompletteras enligt i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande redovisad modell.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Sid 5, 1:a stycket, ändras och kompletteras på följande sätt: ”Det finns tre
tjänster placerade vid stadskontoret som arbetar med det som ryms inom
värdegrundsarbetet. Det är en jämställdhets- och mångfaldsstrateg som tillhör den centrala personalavdelningen, en integrationssamordnare som tillhör
utredningsenheten på den administrativa avdelningen samt en miljöstrateg
tillhörande staben. Därutöver sker inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
ett arbete med Jönköping Open.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkande
Simon Rundqvist (KD) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Mats
Green (M) och Peter Lundvall (MP), bifall till kommunalrådet Mats Greens
(M) förslag med följande tillägg och ändring:
•
I första strecksatsen under rubriken ”Gemensam värdegrund” tillförs
meningen ”Varje människa har ett unikt och okränkbart värde”.
•

I sista meningen under rubriken ”Religion eller annan trosuppfattning”
stryks orden ”eftersom de inte har någon koppling till religion”. Punkt
sätts således efter orden ”begreppet trosuppfattning”.

Protokollsanteckning
Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet de gröna har förståelse för att ett dokument om Värdegrund som
har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och syftar till att diskriminering av
människor ska motverkas, kan ha svårt att samtidigt hantera frågor om att djur
och natur också har ett egenvärde. Det blir inte konsistent, och framför allt inte
tydligt. Miljöpartiet bedömer att en framtida revidering av Värdegrunden kan
ha ett bredare anslag där allt som lever också tillskrivs ett egenvärde.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag med de av Simon Rundqvist (KD) yrkade tillägg och ändring nämligen följande:
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs med följande
tillägg och ändring:
•
I första strecksatsen under rubriken Gemensam värdegrund tillförs meningen ”Varje människa har ett unikt och okränkbart värde”.
•

I sista meningen under rubriken Religion eller annan trosuppfattning
stryks orden ”eftersom de inte har någon koppling till religion”. Punkt
sätts således efter orden ”begreppet trosuppfattning”.

– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 225

Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden
2015-2018
Ks/2012:315 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har under de senaste mandatperioderna tillsatt en parlamentarisk kommitté för att genomföra översyn av den politiska organisationen
och vid behov föreslå förändringar i organisationen. I avtal för ”Samverkan i
Jönköping” har den politiska majoriteten uttalat att en parlamentarisk kommitté
ska tillsättas under innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-26 § 18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare
bestående av en ledamot från i kommunfullmäktige representerade partier
samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén och socialdemokraterna
innehar posten som vice ordförande.
– Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
•
Behandla frågan om ett minskat antal mandat i kommunfullmäktige
fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2012-01-26 § 18.
•

•

Behandla frågan om en sammanslagning av kulturnämndens och fritidsnämndens förvaltningar samt en sammanslagning av de båda nämnderna inför kommande mandatperiod.
Genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor
för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Översynen ska
omfatta såväl tyngre politiska uppdrag som övriga.

•

Genomföra en särskild översyn av pensionsvillkor utifrån ett samhällsoch framtidsperspektiv.

•

Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kommunfullmäktige till kommittén.

– Delrapport avseende frågan rörande minskat antal mandat i kommunfullmäktige ska lämnas senast 2013-12-31.
– Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till kommunfullmäktiges valberedning.

Justerandes signatur
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs förfogande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-03 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det tillägget att den parlamentariska
kommittén även får i uppdrag att föreslå en modell för att möjliggöra samordning av regionala och primärkommunala politiska uppdrag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag med den ändringen att den parlamentariska kommittén får i
uppdrag att föreslå en modell för att möjliggöra samordning av olika politiska
uppdrag.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs förfogande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare
bestående av en ledamot från i kommunfullmäktige representerade partier
samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén och socialdemokraterna
innehar posten som vice ordförande.
– Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
•
Behandla frågan om ett minskat antal mandat i kommunfullmäktige
fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2012-01-26 § 18.
•

•

Justerandes signatur

Behandla frågan om en sammanslagning av kulturnämndens och fritidsnämndens förvaltningar samt en sammanslagning av de båda nämnderna inför kommande mandatperiod.
Genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor
för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Översynen ska
omfatta såväl tyngre politiska uppdrag som övriga.

•

Genomföra en särskild översyn av pensionsvillkor utifrån ett samhällsoch framtidsperspektiv.

•

Föreslå en modell för att möjliggöra samordning av olika politiska uppdrag.
Utdragsbestyrkande
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Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kommunfullmäktige till kommittén.

– Delrapport avseende frågan rörande minskat antal mandat i kommunfullmäktige ska lämnas senast 2013-12-31.
– Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till kommunfullmäktiges valberedning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Budgetuppföljningsrapport nr 2 för 2012
Ks/2012:300 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en andra budgetuppföljningsrapport för 2012. De
nämnder som befarar negativa budgetavvikelser uppmanas att vidta åtgärder
för att komma i budgetbalans.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2012 daterad 2012-06-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2012 godkänns.
– Samtliga nämnder som befarar negativa budgetavvikelser uppmanas vidta
åtgärder för att komma i budgetbalans.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens beslut
– Budgetuppföljningsrapport nr. 2 för 2012 godkänns.
– Samtliga nämnder som befarar negativa budgetavvikelser uppmanas vidta
åtgärder för att komma i budgetbalans.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Motion om äldrepolitik – inte bara omsorg
Ks/2011:449 730
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2011-10-05 föreslår
Alf Gustafsson (S), Ilan De Basso (S) och Elin Lagerqvist (S) för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen följande:
– Inga generella besparingar riktade till äldre.
– Utökade resurser för förebyggande arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv i
syfte att minska framtida kostnader. I detta arbete bör också fallskadeprevention ingå.
– Nuvarande tidsmätningssystem (TES) inom hemtjänsten avskaffas.
– De äldre ska erbjudas ökad möjlighet att påverka innehåll och omfattning av
hemtjänstinsatserna.
– Föreningslivet ges utökade möjligheter att vara med och utveckla kulturoch fritidsverksamhet som riktar sig till äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utveckla samarbetet med olika föreningar
och organisationer i syfte att nå ensamma äldre.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med ideella organisationer
inventera behovet av samlings-/aktivitetslokaler.
– Avgiftsfria trygghetslarm införs successivt för att öka tryggheten för alla
äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att göra befintliga mötesplatser på de olika
äldreboendena mer tillgängliga för närboende.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda det kort- och långsiktiga behovet av
korttidsplatser i samtliga kommundelar.
– Trygghetsboende ska erbjudas i de olika kommundelarna.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att verka för förstärkta anhöriginsatser.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 284 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-10-05
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-01-18 § 8 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-02-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås i fråga om första, tredje och åttonde förslagen. I övrigt anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att aktualisera den lokalinventering i Västra
och Östra centrum för ideella föreningars och organisationers behov som
genomförts, samt att på Jönköpings kommuns hemsida inrätta en s.k. ”Lokalbank” för en samordnad information om det samlade lokalutbudet för föreningslivet och de ideella organisationerna och därigenom också göra det
möjligt att boka lokal hos respektive uthyrare.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag att ge stadskontoret i uppdrag att aktualisera tidigare genomförd lokalinventering i Västra och Östra
centrum för ideella föreningars och organisationers behov samt att inrätta en
s.k. ”Lokalbank” på kommunens hemsida tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktige
– Inga generella besparingar riktade till äldre.
– Utökade resurser för förebyggande arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv i
syfte att minska framtida kostnader. I detta arbete bör också fallskadeprevention ingå.
– Nuvarande tidsmätningssystem (TES) inom hemtjänsten avskaffas.
– De äldre ska erbjudas ökad möjlighet att påverka innehåll och omfattning av
hemtjänstinsatserna.
– Föreningslivet ges utökade möjligheter att vara med och utveckla kulturoch fritidsverksamhet som riktar sig till äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utveckla samarbetet med olika föreningar
och organisationer i syfte att nå ensamma äldre.
– Avgiftsfria trygghetslarm införs successivt för att öka tryggheten för alla
äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att göra befintliga mötesplatser på de olika
äldreboendena mer tillgängliga för närboende.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda det kort- och långsiktiga behovet av
korttidsplatser i samtliga kommundelar.
– Trygghetsboende ska erbjudas i de olika kommundelarna.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att verka för förstärkta anhöriginsatser.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Uppdrag ges till stadskontoret att aktualisera den lokalinventering i Västra
och Östra centrum för ideella föreningars och organisationers behov som
genomförts, samt att på Jönköpings kommuns hemsida inrätta en s.k. ”Lokalbank” för en samordnad information om det samlade lokalutbudet för föreningslivet och de ideella organisationerna och därigenom också göra det
möjligt att boka lokal hos respektive uthyrare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås i fråga om första, tredje och åttonde förslagen. I övrigt anses motionen besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Motion om barnskötare i förskolan
Ks/2011:533 691
Sammanfattning
Magnus Rydh (S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, anför i motion 2011-11-28 att personalen i förskolan, både förskolelärare och barnskötare, har bidragit till att förskolan i Jönköpings kommun håller en hög kvalitet. Från regeringens och riksdagens sida
har det getts en tydlig signal om att barnskötare behövs i förskolan. Mot denna
bakgrund föreslås i motionen att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att tillvarata kompetens bland
dem som väljer att utbilda sig till barnskötare.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 344 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 39 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att
tillvarata kompetensen hos dem som väljer att utbilda sig till barnskötare.
Riktlinjerna ska ligga till grund för att det i Jönköpings kommun rekryteras
både förskollärare och barnskötare till förskoleverksamheten.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Motion om lika villkor – fokus på äldre inom omsorgen
Ks/2011:534 730
Sammanfattning
Alf Gustafsson, för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, anför i motion
inkommen 2011-11-30 att det inte finns några belägg för att verksamhet inom
äldreomsorgen som överförs till privat regi skulle vara mer kostnadseffektiv,
rationell och kvalitativ. Villkoren för privat och offentlig drift är olika och
vinster inom privata bolag baseras ofta på möjligheter till en annan personalpolitik med otrygga anställningar samt neddragningar och restriktivitet i samband
med inköp etc. Mot denna bakgrund föreslår den socialdemokratiska gruppen
att kommunfullmäktige beslutar följande:
– För de äldre införs rätten att kunna välja boenden som inte drivs av privata
vinstgenererande bolag.
– Upphandlingar stoppas tillsvidare i avvaktan på ny lagstiftning som deklarerats av regeringen i syfte att förbättra upphandlingspolitiken. Det kan bl.a.
handla om begränsningar i möjligheterna att undkomma beskattning i Sverige.
– De bolag som övertar omsorgsverksamhet omfattas av kommunens personalpolitik samt att de anställda omfattas av meddelarskyddet.
– En policy utarbetas för lämplig bemanning inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, baserad på bl.a. kommunprogram, politiska mål etc.
– Resurserna till de privata bolagen anpassas årligen i samband med VIP utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 284 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-11-30
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 46
Stadskontorets yttrande 2012-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås i fråga om det första samt det fjärde och femte förslaget. I
övrigt anses motionen besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rätten införs för äldre att kunna välja boenden som inte drivs av privata
vinstgenererande bolag.
– Inga upphandlingar av privata äldreboenden genomförs i avvaktan på aviserad översyn av lagstiftningen inom detta område.
– Bolag som övertar omsorgsverksamhet ska omfattas av kommunens personalpolitik inklusive full meddelarfrihet.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utarbeta en policy för lämplig bemanning
inom kommunens äldreomsorg baserad på bl.a. kommunprogram, politiska
mål etc. Policyn ska även gälla upphandlad äldreomsorg.
– Resurserna till de privata bolagen anpassas årligen utifrån de villkor som
gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås i fråga om det första samt det fjärde och femte förslaget. I
övrigt anses motionen besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Yttrande över promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en
ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20)
Ks/2012:318 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2012-06-12 översänt promemorian ”Inspektion för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och
sjukvård och socialtjänst” (Ds 2012:20) till bl.a. Jönköpings kommun för synpunkter. Socialdepartementet önskar kommunens svar senast 2012-08-12.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2012-06-12
Socialnämndens beslut 2012-06-19 § 112
Äldrenämndens beslut 2012-06-20 § 76
Socialnämndens ordförandes beslut 2012-08-06 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens ordförandes beslut 2012-08-06 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 promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”
(Ds 2012:20) överlämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över promemorian ”Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”
(Ds 2012:20) överlämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Kartläggning av befintlig kompetens hos kommunens personal avseende mänskliga rättigheter
Ks/2011:521 130
Sammanfattning
I samband med behandling av kommunens remissyttrande över Delegationen
för mänskliga rättigheter i Sveriges slutbetänkande ”Ny struktur för skydd av
mänskliga rättigheter” (SOU 2010:70) gav kommunstyrelsen 2011-03-24 § 108
stadskontoret i uppdrag att kartlägga befintlig kompetens hos kommunens personal avseende mänskliga rättigheter. Stadskontoret har överlämnat kartläggning i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets kartläggning av befintlig kompetens avseende mänskliga
rättigheter utgör underlag för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan 2013-2015, Budget 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-06-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ansvaret för samverkan och utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter, i enlighet med kommunprogrammet 2011-2014, åvilar kommunstyrelsen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att se över centrala styrdokument och
planer och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunfullmäktige senast i
juni 2013.
– Ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter inrättas i enlighet med intentionerna i kommunalrådsyttrandet. I nätverket ska representation finnas
från stadskontoret, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen. En representant från stadskontoret ska vara sammankallande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att med stöd av det kommunala nätverket för
mänskliga rättigheter utveckla samverkan och ansvara för utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter.
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– Uppdrag ges till stadskontoret att se över centrala styrdokument och planer
och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunstyrelsen senast i maj 2013.
– Som stadskontorets representanter i nätverket utses jämställdhets- och
mångfaldsstrategen samt integrationssamordnaren, varav den förstnämnda
ska vara sammankallande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att med stöd av det kommunala nätverket för
mänskliga rättigheter utveckla samverkan och ansvara för utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter.
– Uppdrag ges till stadskontoret att se över centrala styrdokument och planer
och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunstyrelsen senast i maj 2013.
– Som stadskontorets representanter i nätverket utses jämställdhets- och
mångfaldsstrategen samt integrationssamordnaren, varav den förstnämnda
ska vara sammankallande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ansvaret för samverkan och utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter, i enlighet med kommunprogrammet 2011-2014, åvilar kommunstyrelsen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att se över centrala styrdokument och
planer och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunfullmäktige senast i
juni 2013.
– Ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter inrättas i enlighet med intentionerna i kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande. I nätverket
ska representation finnas från stadskontoret, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen. En representant från stadskontoret
ska vara sammankallande.
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§ 232

Medborgarförslag om ett "Ungdomens Kulturhus" på Tändsticksområdet
Ks/2011:549 860
Sammanfattning
Xxoch Yy har inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår en utveckling av kulturhuset i Tändsticksområdet till ett ”Ungdomens kulturhus”.
Kommunfullmäktige har 2011-12-22 § 380 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, tekniska
nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-11-24
Kulturnämndens beslut 2012-02-22 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2012-03-15 § 50 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-05-08 § 108 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-05-16
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20 § 199
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslagets intentioner beaktas i pågående utvecklingsarbete kring
Kulturhuset på Tändsticksområdet och förklaras därmed vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-06-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslagets intentioner beaktas i pågående utvecklingsarbete kring
Kulturhuset på Tändsticksområdet och förklaras därmed vara besvarat.
Beslutet expedieras till: Xx, Fn, Bun, Kn, Stbn, Tn
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§ 233

Motion om att hedra Carl Nyrén
Ks/2012:70 009
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) konstaterar i motion inkommen 2012-01-22 att jönköpingssonen och arkitekten Carl Nyrén gick ur tiden den 6 november 2011. Nyrén har
ritat en rad intressanta och betydelsefulla byggnadsverk runt om i Sverige. I vår
kommun förknippar vi honom med vackra byggnader som Järnvägsstationen
(1976), Immanuelskyrkan (1984) och tillbyggnaden av Jönköpings läns museum (1992). Det finns således starka att uppmärksamma och hedra jönköpingssonen Carl Nyrén, en av vårt lands största arkitekter. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att finna de rätta
formerna och uttryckssätten för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén
för dennes insatser.
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 3 beslutat att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat detsamma till kulturnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-01-22
Kulturnämndens beslut 2012-03-21 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-05-24 § 163 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-06-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturnämnden finna former och uttryckssätt för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén för
dennes insatser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen bifalls.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturnämnden finna former och uttryckssätt för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén för
dennes insatser.
Justerandes signatur
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§ 234

Motion om rabatt på kollektivresor Bankeryd-Jönköping
Ks/2012:125 531
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) anför i motion 2012-02-21 att en av de mest trafikerade
platserna i Jönköping är Kortebovägen i höjd med Talavidskolan. Trafikmängden var vid senaste mätningen cirka 26 000 årsdygnstrafik. Även om kollektivresandet med buss är cirka 800 000 per år vid Talavidskolan vore det bra ur
miljösynpunkt om kollektivresandet ökar. Samtidigt kunde bilköerna på Kortebovägen minska. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Rabatt, försök på två år, införs på kollektivtrafiken mellan Bankeryd och
Jönköping motsvarande borttagandet av zongränsen.
Kommunfullmäktige har 2012-02-23 § 35 beslutat att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat detsamma till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-21
Stadskontorets yttrande 2012-06-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-06-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2012-06-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
– Motionen och kommunalrådsyttrandet överlämnas för kännedom till Landstinget i Jönköpings län i sin egenskap av trafikhuvudman.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Motionen och de båda kommunalrådsyttrandena överlämnas till Landstinget
i Jönköpings län för att överväga möjliga åtgärder i syfte att öka andelen
kollektivtrafikresande på sträckan Bankeryd-Jönköping.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
– Motionen och kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas
för kännedom till Landstinget i Jönköpings län i sin egenskap av trafikhuvudman.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 235

Antagande av reviderat program "Bättre för alla"
Ks/2012:314 220
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har fullföljt uppdrag från kommunfullmäktige
2010-10-28 om justeringar i programmet ”Bättre för alla” i syfte att stimulera
och underlätta byggandet av mindre bostäder riktade till studenter.
Beslutsunderlag
Programmet Bättre för alla, utgåva 2, 2011
Sammanfattning och kommentarer till remissvar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-05-24 § 168 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2012-06-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, antas.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med upprättande av markoch exploateringsavtal vid nybyggnad av flerbostadshus, samt – där inte
större hinder föreligger – vid grupphusbebyggelse, tillämpa programmet
med beaktande av de aktuella revideringarna.
– Berörda nämnder och kommunala bostadsbolag uppmanas ånyo förbättra
tillgängligheten i det befintliga beståndet av bostäder. Uppföljning av uppdraget görs årligen i samband med framtagandet av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar för M, KD och MP att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, avslås.
– Kommunfullmäktiges beslut 2006-10-26 § 251 att anta programmet ”Bättre
för alla” upphävs.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag och finner
det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) 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)
Peter Lundvall (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

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, antas.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med upprättande av markoch exploateringsavtal vid nybyggnad av flerbostadshus, samt – där inte
större hinder föreligger – vid grupphusbebyggelse, tillämpa programmet
med beaktande av de aktuella revideringarna.
– Berörda nämnder och kommunala bostadsbolag uppmanas ånyo förbättra
tillgängligheten i det befintliga beståndet av bostäder. Uppföljning av uppdraget görs årligen i samband med framtagandet av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
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Reservation
Ledamöterna för M, KD och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
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§ 236

Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB om fastighetsreglering avseende fastigheterna Källarp 1:3, Jära 2:6 och Jära 1:14
Ks/2012:350 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret föreslår att överenskommelse sluts med Sveaskogs Förvaltnings AB som innebär att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår del
av Jära 1:14 till Sveaskog Förvaltnings AB. Syftet med bytet är att kunna fullfölja en överenskommelse med Trafikverket om att kommunen anlägger en
parkeringsplats för lastbilar för att avlasta Trafikverkets rastplatser vid Torsvik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-07-04
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
Översiktskarta Jära 2:6 och 1:14
Översiktskarta del av Källarp 1:3
Tekniska nämnden beslut 2012-08-14 § 197
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår Jära 2:6 och del av Jära 1:14 till Sveaskog
Förvaltnings AB godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår Jära 2:6 och del av Jära 1:14 till Sveaskog
Förvaltnings AB godkänns.
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