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§ 392

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utvecklingschef Carl-Gustaf Tollén och koncernjurist Ulrika Rosander om Jönköpings
kommuns evenemangsplan 2014.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partiöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 393

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2013-11-11 § 62-64

Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp
Tenhult

2013-11-05 § 83-91
2013-10-09 § 61-71

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 394

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor till
Storbritannien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet.
Administrativa chefens beslut att bifalla ansökan om flaggning utanför
Rådhuset 2013-11-21 med anledning av besök av Israels ambassadör.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-11-11 § 62-64.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2013-11-05 § 82-95.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 395

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2013
Ks/2013:457 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-10-21 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2013:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2013.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska

Utdragsbestyrkande
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eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•

Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.

•

Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan
Riksinternat AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt
de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-29 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-31 § 279 om utdelning med 14 mnkr
år 2014 från Bostads AB VätterHem till kommunen via Jönköpings Rådhus
AB återtas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande det samstämmiga förslaget varvid
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Härefter upptas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslag.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)

x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Göran Karlsson (M)
Birgit Sievers (MP)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Bassos (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2013:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2013.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.

•

Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.

Utdragsbestyrkande
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Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan
Riksinternat AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt
de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2014.
Reservation
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 396

Översyn av Jönköpings kommuns personalpolitiska program
Ks/2013:458 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-22 § 33 att anta ett personalpolitiskt
program för Jönköpings kommun med perspektiv på åren fram till 2010. I mars
uppdrogs till stadskontorets centrala personalavdelning att genomföra en översyn av programmet. Översynen har resulterat i förslaget ”Jönköpings kommuns
Medarbetaridé” som föreslås ersätta det nuvarande personalpolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21
Personalutskottets beslut 2013-10-09 § 77
Samverkansprotokoll 2013-10-24
Personalutskottets beslut 2013-11-13 § 88
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets programförslag Medarbetaridé antas att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphävs fr.o.m. 2014-01-01
− Dokument inom personalområdet ska fr.o.m. 2014 införliva Medarbetaridéns intentioner.
− Kommande revideringar av Medarbetaridé som inte är av större vikt beslutas av kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-11-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Framtaget programförslag ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé” antas att
gälla fr.o.m. 2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Framtagna personaldokument ska fr.o.m. 2014-01-01 införliva de intentioner som framförs i ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé”.
− Framtida justeringar och revideringar av förslaget som är av mindre betydelse beslutas av kommunstyrelsen.
–

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Framtaget programförslag ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé” antas att
gälla fr.o.m. 2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Framtagna personaldokument ska fr.o.m. 2014-01-01 införliva de intentioner som framförs i ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé”.
− Framtida justeringar och revideringar av förslaget som är av mindre betydelse beslutas av kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 397

Granskning av interna kontroller i Jönköpings kommun –
anläggningstillgångar
Ks/2013:450 007
Sammanfattning
Kommunrevisionen har upprättat rubricerad granskningsrapport med bedömningar och iakttagelser. Ärendet har remitterats till stadskontoret som upprättat
yttrande som kommunstyrelsen i sin tur föreslås avge som svar till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunrevisionen 2013-10-16
Revisionsrapport ”Granskning av interna kontroller anläggningstillgångar”
2013-09-24
Stadskontorets yttrande 2013-11-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-11-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar och iakttagelser i revisionsrapporten avseende granskning av interna kontroller av anläggningstillgångar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar följande tillägg:
– Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 2014-12-01
återredovisa hur den interna kontrollen av anläggningstillgångar fullföljs.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar och iakttagelser i revisionsrapporten avseende granskning av interna kontroller av anläggningstillgångar.
– Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen senast 2014-12-01
återredovisa hur den interna kontrollen av anläggningstillgångar fullföljs.

Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen, Ekonomichefen, Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 398

Granskning av bisysslor i kommunala bolag
Ks/2013:447 000
Sammanfattning
Kommunrevisionen har upprättat rubricerad granskningsrapport och önskar
svar på de rekommendationer som beskrivs i rapporten. Ärendet har remitterats
till stadskontoret som har upprättat yttrande som kommunstyrelsen i sin tur
föreslås avge som svar till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Rapport ”Granskning av bisysslor i kommunala bolag” 2013-10-16
Stadskontorets yttrande 2013-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-11-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av bisysslor i kommunala bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av bisysslor i kommunala bolag.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 399

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Ks/2013:480 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2013-11-14 § 256 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2013-11-14 § 256
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 400

Motion om informationstavlor längs Franciskusleden
Ks/2012:576 849
Sammanfattning
Mot bakgrund av vad som anförs i motion 2012-12-17 föreslår Elisabeth Töre
(V) att informationstavlor sätts upp utmed Franciskusleden, dels om Dag
Hammarskjöld med placering vid dennes födelsehus mot vätterstranden, dels
om Franciskanerklostret med placering vid Munksjön/länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 366 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till fritidsnämnden, kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2012-12-17
Fritidsnämndens beslut 2013-02-21 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2013-04-17 § 52 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-04-18 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
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§ 401

Barnbokslut 2012
Ks/2013:161 710
Ks/2012:461 105
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad och att ge
stadskontoret i uppdrag att från och med 2013 upprätta barnbokslut enligt fastställd modell.
I barnbokslutet ingår även en uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska
handlingsprogrammet för 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-11
Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012, daterat november 2013
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-11-12 § 136 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-13 § 147 med tillhörande
handlingar
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 267 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-11-14 § 173 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-11-15 § 150 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2012-11-20 § 191 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-11-20 § 189 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-11-21 § 120 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-12-13 § 449 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2013-02-21 § 24 med tillhörande handlingar
Centralt ungdomsforums viktigaste förslag till åtgärder inför 2013
Svar från Landstinget i Jönköpings län 2013-01-16 med svar på fråga ställd vid
dialogmöte 2012
Svar från Jönköpings Länstrafik AB inkommet 2013-03-11 med svar på frågor
ställda vid nämndernas möten under hösten 2012
Svar från Polismyndigheten i Jönköpings län inkommet 2013-04-22 med svar
på frågor ställda vid nämndernas möten under hösten 2012
Minnesanteckningar Ungdomens frågestund 2013-04-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivesle 2013-11-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
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− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns.
− Barnstrategen ges i uppdrag att arbeta vidare med de utvecklingsområden
som definieras i tjänsteskrivelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att besluta
om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-29 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att besluta
om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
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§ 402

Uppdrag att se över styrdokument som berör brott inom skolan
samt upprätta ett samlat dokument
Ks/2012:331 650
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 47 att ge barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över
de olika styrdokument som berör brott inom skolan samt upprätta ett samlat
dokument som föreläggs fullmäktige för beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har utarbetat dokumentet
”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt”.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-05-20 § 101 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-21 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Räddningstjänstens skrivelse 2013-08-08
Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om
förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt” antas i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges rätt att vidta framtida justeringar i dokumentet av icke principiell
art.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar följande tillägg:
− Barn och utbildningsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
ges i uppdrag att i förordet till ”Brott mot person inom skolan” tydliggöra
den anmälningsplikt som åvilar skolans personal då denna misstänker att
barn far illa.
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Simon Rundqvist (KD), Ilan De Basso (S) och Anna Mårtensson (FP) yrkar
bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande.
Vidare yrkar kommunalrådet Anna Mårtensson följande tillägg:
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera riktlinjerna med åtgärder när brott mot
person uppmärksammas i skolan men begåtts eller riskerar att begås på annan plats.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens samstämmiga förslag med det av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkade
tillägget, vari kommunalrådet Ilan De Basso (S) m.fl. instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om
förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt” antas i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Barn och utbildningsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
ges i uppdrag att i förordet till ”Brott mot person inom skolan” tydliggöra
den anmälningsplikt som åvilar skolans personal då denna misstänker att
barn far illa.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges rätt att vidta framtida justeringar i dokumentet av icke principiell
art.
Reservation
Anna Mårtensson (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes tilläggsyrkande.
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§ 403

Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun
Ks/2013:341 814
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2013-06-13 § 76 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun”.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-06-13 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-09-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun” antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtning av synpunkter från
ideella organisationer och andra berörda aktörer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar följande ändringar och tillägg i programmet:
1. Texten på sidan 5 under rubriken Barn och ungdomar ges följande lydelse: ”Forskningen visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan
12 års ålder, därefter är det svårare att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor”
2. På sidan 5 läggs rubriken Äldre till som en ny målgrupp, efter rubriken
Barn och ungdomar, med följande lydelse: ”Äldre personer mår extra
gott av naturupplevelser. De får förbättrad balans, koordination, rörlighet och återhämtningen är bättre än genomsnittet. De får även bättre
sömnkvalitet, mindre ångest och minskad risk för akut hjärtåkomma”.
3. På sidan 9 efter den sjätte punkten under rubriken Tillgänglighet – på
flera sätt läggs ytterligare två punkter till:
• ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”
• ”Mångfaldsaspekten ska tas till vara när det gäller tillgängligheten
av naturupplevelser”.
4. På sidan 10, som en underrubrik till Friluftsliv för unga, läggs följande
mening till: ”Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila
och fritid”.
Justerandes signatur
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Vidare yrkar kommunalrådet Birgit Sievers (MP) följande tillägg:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att, när de kommunala instanserna samordnat sitt arbete, senast december 2015 återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag på en vision för friluftsfrågor, som inkluderar ideella organisationers och övriga aktörers insatser.
Omröstning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Göran Karlsson (M)
Birgit Sievers (MP)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Bassos (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 beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Birgit Sievers
(MP) förslag och yrkanden, nämligen följande:
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– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun” antas med följande ändringar och tillägg:
1. Texten på sidan 5 under rubriken Barn och ungdomar ges följande lydelse: ”Forskningen visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan
12 års ålder, därefter är det svårare att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor”
2. På sidan 5 läggs rubriken Äldre till som en ny målgrupp, efter rubriken
Barn och ungdomar, med följande lydelse: ”Äldre personer mår extra
gott av naturupplevelser. De får förbättrad balans, koordination, rörlighet och återhämtningen är bättre än genomsnittet. De får även bättre
sömnkvalitet, mindre ångest och minskad risk för akut hjärtåkomma”.
3. På sidan 9 efter den sjätte punkten under rubriken Tillgänglighet – på
flera sätt läggs ytterligare två punkter till:
• ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”
• ”Mångfaldsaspekten ska tas till vara när det gäller tillgängligheten
av naturupplevelser”.
4. På sidan 10, som en underrubrik till Friluftsliv för unga, läggs följande
mening till: ”Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila
och fritid”.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att, när de kommunala instanserna samordnat sitt arbete, senast december 2015 återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag på en vision för friluftsfrågor, som inkluderar ideella organisationers och övriga aktörers insatser.
Det antecknas att ledamöterna för S och V inte deltar i beslutet i sakfrågan.
Reservation
Ledamöter för S och V reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
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§ 404

Ung Arena i Jönköpings kommun
Ks/2013:479 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2013-11-11 § 164 beslutat föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ung Arena övergår
från projekt till ordinarie verksamhet inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA)
från 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-11-11 § 164 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ung Arena övergår från projekt till ordinarie verksamhet inom utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden från 2014-01-01.
− Verksamheten finansieras genom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, samt
genom att socialnämnden och fritidsnämnden vardera avsätter en heltidstjänst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-25 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ung Arena övergår från projekt till ordinarie verksamhet inom utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden från 2014-01-01.
− Verksamheten finansieras genom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, samt
genom att socialnämnden och fritidsnämnden vardera avsätter en heltidstjänst.
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§ 405

Medborgarförslag om sportfiske i Munksjön
Ks/2013:322 810
Sammanfattning
Magnus Isaksson m.fl. föreslår i ett medborgarförlag att nyttjandet av
kanot/roddbanan i Munksjön begränsas till perioden juni-augusti för att de som
vill fiska från båt ska få tillgång till Munksjöns vattenyta under perioden september-maj.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 § 159 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har remitterats till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-06-13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-05
Fritidsnämndens beslut 2013-10-17 § 117 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
− Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
M Isaksson
Fn
Diariet
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§ 406

Yttrande över Jönköping Energi Nät AB:s ansökan om nätkoncession för linje avseende en ny 52 kV markkabel mellan Läsäng fördelningsstation intill Torsviks kraftvärmeverk och Barnarp i
Jönköpings kommun
Ks/2013:438 370
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Energimarknadsinspektionen beretts tillfälle att
senast den 11 december 2013 yttra sig över en ansökan från Jönköping Energi
Nät AB om nätkoncession för en 52 kV markkabel i ny sträckning mellan
Läsäng fördelningsstation intill Torsviks kraftvärmeverk och Barnarp.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2013-10-11
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 402 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 235 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 402 och tekniska nämndens
beslut 2013-11-12 § 235 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-11-07 § 402 och tekniska nämndens
beslut 2013-11-12 § 235 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Stbn
Tn
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§ 407

Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för
förvaltning, drift och underhåll
Ks/2013:452 000
Sammanfattning
Jönköpings kommuns Parkerings AB har hos Jönköpings Rådhus AB anhållit
om att få avsluta nuvarande samarbetsavtal med tekniska kontoret (TK) gällande parkeringshusen Sesam och Per Brahe. Bolaget vill renodla sin verksamhet och införa en enhetlig hantering av förvaltning, drift och underhåll av samtliga av bolaget ägda parkeringshus. Jönköpings Rådhus AB har beslutat att
begära att stadskontoret utreder förutsättningarna för att ansvaret för parkeringshusen sammanförs i en organisation, Jönköpings kommuns Parkerings AB
(Parkeringsbolaget) alternativt TK.
Utredningen redovisas i rapporten ”Utvärdering av parkeringsverksamheten
och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll”. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom stadskontoret.
I utredningen har det framkommit att det finns fyra tänkbara alternativ till hur
parkeringsverksamheten i parkeringshusen ska organiseras i framtiden. Av
alternativen förespråkar utredningen, Parkeringsbolaget samt TK alternativ 4
vilket innebär att Jönköpings kommuns Parkerings AB hyr ut även parkeringshusen Smedjan, Biblioteket och Atollen till TK likt man gör i dagsläget med
parkeringshusen Sesam och Per Brahe.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll” 2013-09-30
Styrelseprotokoll från Jönköpings kommuns Parkerings AB 2013-11-07 med
tillhörande tjänsteskrivelse
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2013-11-14 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 233 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Genomföra förändringar enligt alternativ 4 i rapporten ”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll”,
daterad 2013-09-30 innebärande att Parkeringsbolaget hyr ut även Smedjan,
Biblioteket och Atollen till TK likt man gör i dagsläget med Sesam och Per
Brahe.
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− Den ekonomiska regleringen av verksamhetsövergången genomförs i två
steg. En preliminär i samband med verksamhetsövergången och en avstämning till VIP 2015-2017.
− Parkeringsbolaget ges i uppdrag att teckna hyresavtal med TK vilket bland
annat ska innehålla uppgifter om hyresnivå samt en gränsdragning beträffande ansvaret för den löpande driften och planerade underhållsåtgärder
mellan Parkeringsbolaget och TK.
− Ställa sig bakom utredningens, TK:s och Parkeringsbolagets förslag om att
tekniske direktören blir verkställande direktör i Parkeringsbolaget enligt alternativ 4.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Parkeringsverksamheten i sin helhet, inklusive driften, ska från och med
2014 handhas av tekniska nämnden i enlighet med alternativ 4 i rapporten
”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning,
drift och underhåll”.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att låta Jönköpings kommuns Parkerings AB hyra ut samtliga parkeringshus till tekniska nämnden.
− Hyresavtal som upprättas mellan Jönköpings kommuns Parkerings AB och
tekniska nämnden ska bl.a. klargöra gränsdragningen beträffande ansvar för
löpande drift och underhåll.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra den ekonomiska reglering
som behövs för förändringen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Parkeringsverksamheten i sin helhet, inklusive driften, ska från och med
2014 handhas av tekniska nämnden i enlighet med alternativ 4 i rapporten
”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning,
drift och underhåll”.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att låta Jönköpings kommuns Parkerings AB hyra ut samtliga parkeringshus till tekniska nämnden.
− Hyresavtal som upprättas mellan Jönköpings kommuns Parkerings AB och
tekniska nämnden ska bl.a. klargöra gränsdragningen beträffande ansvar för
löpande drift och underhåll.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra den ekonomiska reglering
som behövs för förändringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 408

Kvartalsrapport för bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-3 år 2013
Ks/2013:483 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende kvartal 1-3, år 2013, samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2013-10-01
Statistik över sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2013, överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2013, överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 409

Förslag till ändring av livsmedelstaxa
Ks/2013:478 460
Sammanfattning
Miljönämnden föreslår revidering av gällande taxa för offentlig kontroll av
livsmedel.
Vid sitt sammanträde 2013-11-13 § 134 beslutade miljönämnden för egen del:
− Formuleringen ”samt 30 minuters restid per besök” i § 16 utgår i Taxa för
offentlig kontroll av livsmedel.
− Ändringen ska träda i kraft 2014-01-01.
Miljönämnden beslöt vid samma sammanträde föreslå kommunfullmäktige
följande:
− Under timavgift i § 6, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, ändras skrivningen till ”Om den sammanlagda tilldelade kontrolltiden understiger en
halvtimme per år tas ingen avgift ut.”
− § 16, under Avgift för extra offentlig kontroll, får lydelsen ”Om påvisande
av bristande efterlevnad medför extra offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.”
− Förändringarna ska träda i kraft 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2013-11-13 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2013-10-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Miljönämndens förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
fastställs att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 410
Ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten
Ks/2013:491 003
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 1.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2013-12-18.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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