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§ 154

Meddelanden
Anmäls:
Överenskommelse mellan Jönköpings, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner som gäller flyktingmottagande under perioden 2014-2018.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2013-04-08 § 25-28

Kommundelsrådens protokoll:
Månsarp-Taberg

2013-02-26 § 1-8

Norra Mo

2012-12-12 § 31-42
2013-02-25 § 1-12

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 155

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd för utlandsresa till
Grekland för personal vid Fritid Jönköping.
Stadsdirektörens beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning.
Utredningschefens beslut om att bevilja lokala samverkansgrupperna Huskvarna Rosenlund 50 000 kr från anslaget för integration och delaktighet 2013.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-04-08 § 25-28.
Personalutskottets protokoll 2013-04-10 § 31-43.
Välfärdsutskottets protokoll 2013-03-26 § 16-22.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 156
Granskning av ägarstyrning utifrån ägardirektiven
Ks/2013:130 107
Sammanfattning
Kommunrevisionen har upprättat en granskningsrapport avseende kommunens
ägarstyrning utifrån ägardirektiven. Kommunrevisionen önskar svar senast
2013-05-15 på de iakttagelser och rekommendationer som beskrivs i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2013-02-20 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2013-04-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av ägarstyrning utifrån ägardirektiven.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av ägarstyrning utifrån ägardirektiven.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2013:197 049
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisningen för 2012. Kommunalförbundets
revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen fastställs samt att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
2013-04-04 med tillhörande årsredovisning samt revisionsberättelse
Stadskontorets yttrande 2013-04-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Jämställdhetsrapport 2012
Ks/2013:87 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2011-12-01 § 353 Jämställdhetsplan 2012-2014 för
Jönköpings kommun. I stadskontorets rapport behandlas kommunens övergripande arbete, en sammanställning av nämndernas och kommunala bolags jämställdhetsrapporter, jämställdhets- och integrationsutskottets arbete under 2012
samt en sammanställning av centrala nyckeltal gällande jämställdhet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
– Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-04-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
– Visingsöbostäder AB åläggs att inge jämställdhetsrapport senast den 30 juni
2013.
– Grennaskolan Riksinternat AB, Programbolaget i Jönköping AB, AB Bankerydshem, AB Grännahus och AB Norrahammars kommunala bostäder erinras om sin skyldighet att upprätta genomförandeplan för 2013.
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmanas att se till att studie- och yrkesvägledarna erhåller utbildningsinsatser avseende genuskompetens relaterad till arbetsmarknad.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att ta fram en policy för hanteringen av
könsuppdelad statistik.
– Nämnder och bolag erinras om att de enligt Jämställdhetsplanen ska avsätta
resurser för sina genomförandeplaner.
– Parlamentariska kommittén uppmanas att bevaka mål 3 i länets jämställdhetsstrategi om könsfördelningen i kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder och på ordförandeposter samt kommunens jämställdhetplan i den
del som avser den politiska rollen.
– Uppdrag ges till kommunfullmäktiges presidium att från och med 2013 årligen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad jämställdhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Uppdrag ges till socialnämnden och äldrenämnden att från och med 2013 till
kommunstyrelsens personalutskott redovisa de åtgärder som gjorts för motverkande av ofrivilliga delade turer.
– Kommunfullmäktiges beslut, stadskontorets jämställdhetsrapport och kommunalrådsyttrandet översänds till samtliga nämnder och berörda bolag samt
till parlamentariska kommittén och personalutskottet.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att utarbeta en policy för hanteringen av
könsuppdelad statistik.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad jämställdhet 2012 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordförande Mats Green (M) med instämmande av kommunalrådet
Ilan De Basso (S) beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för komplettering.

Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012
Ks/2013:200 008
Sammanfattning
Stadskontoret har sammanställt föreliggande årsrapport avseende kommunens
internationella aktiviteter under 2012. Rapporten föreslås godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012, daterad
2013-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för 2012 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för 2012 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Kravspecifikation för ett system som hanterar digitala nämndshandlingar och mötesadministration
Ks/2013:108 004
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 § 212 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en kravspecifikation för digital nämndshantering för kommunens samtliga nämnder och kommunfullmäktige. I uppdraget ingår även att
studera andra kommuners genomförande av digital nämndshantering. Stadskontoret redovisar nu förslag till kravspecifikation enligt uppdrag. Den del av
kravspecifikationen som avser digitala nämndshandlingar har fastställts av ledningsutskottet 2012-11-12 § 95.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-15 med tillhörande kravspecifikation
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra en upphandling i enlighet med
fastställd funktionell kravspecifikation för digitala nämndshandlingar.
– Stadskontoret ges i uppdrag att följa utvecklingen kring digital nämndshantering som även innefattar mötesadministration och senast 2013-12-31
lämna en lägesrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med den kompletteringen att första meningen under rubriken ”Funktionella krav” ges följande
lydelse: Handlingar ska smidigt göras tillgängliga i elektronisk form via surfplatta/dator och ska därmed kunna fungera i olika operativsystem.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra en upphandling i enlighet med
fastställd funktionell kravspecifikation för digitala nämndshandlingar med
den av kommunalrådet Mats Green (M) yrkade kompletteringen enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Stadskontoret ges i uppdrag att följa utvecklingen kring digital nämndshantering som även innefattar mötesadministration och senast 2013-12-31
lämna en lägesrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen
IS/IT-chefen
Upphandlingschefen
LU
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2013:160 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2013:159 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inkomna senast 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2013:158 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2012-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2013:157 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2013:156 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur
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§ 166
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2013:155 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur
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18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-15

§ 167
Yttrande över betänkandet "Utbildning för elever i samhällsvård
och fjärr- och distansundervisning" (SOU 2012:76)
Ks/2013:106 619
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2013-02-01 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt betänkandet ”Utbildning för elever i samhällsvård och fjärroch distansundervisning” (SOU 2012:76). Kommunen har fått anstånd med
besvarandet till 2013-05-16.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2013-02-01
Socialnämndens beslut 2013-04-16 § 69 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-04-22 § 85 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-04-23 § 50 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”Utbildning för
elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)
lämnas i enlighet med Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”Utbildning för
elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning” (SOU 2012:76)
lämnas i enlighet med Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Bun
Sn
Uan

Justerandes signatur
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§ 168
Yttrande över promemorian "Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång" (Ds 2013:6)
Ks/2013:138 610
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2013-02-21 till bl.a. Jönköpings
kommun för yttrande senast 2013-05-21 översänt promemorian ”Utbildning för
nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6).
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2013-02-21
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-04-22 § 86 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-04-23 § 49 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Utbildning för
nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)” lämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Utbildning för
nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)” lämnas enligt
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Bun
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-15

§ 169
Uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för
förskola och vårdnadsbidrag
Ks/2012:557 699
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhets- och investeringsplan 2013-2015
beslutade kommunfullmäktige 2012-10-25 § 309 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för förskola och
vårdnadsbidrag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-04-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen godkänns.
– Vad som framkommer av kommunstyrelsens utredning beaktas i det fortsatta arbetet med VIP 2014-2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-04-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets redovisning av kostnader för förskoleplats respektive vårdnadsbidrag godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
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:

Justerandes signatur
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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

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Britt-Marie Glaad (S)
Baris Belge (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen godkänns.
– Vad som framkommer av kommunstyrelsens utredning beaktas i det fortsatta arbetet med VIP 2014-2016.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådets Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 170
Uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och
arbetssätt kan förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag
Ks/2012:556 639
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 § 309 bl.a. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och
arbetssätt kan förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag.
Uppdraget har under hand utökats till att även omfatta utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Rapporten ”Låt lärare vara lärare och skola vara skola”; en utredning om lärares arbetssituation i Jönköpings kommun läsåret 2012/13, daterad 2013-02-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-03-18 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-19 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av konsekvenserna av
en eventuell ny lagstiftning på området.
Majoritetrådets förslag
Kommunalrådets Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-08 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att ta fram en handledning för vad som är rimlig nivå
på dokumentation i syfte att begränsa dokumentationen.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att på en utbildningsenhet
genomföra ett pilotprojekt i syfte att minska lärarnas administrativa arbete
och övriga sidouppdrag.

Justerandes signatur
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att förstärka dialogen kring hur skolans
behov av IT-lösningar bättre kan tillgodoses.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp på de
olika utbildningsenheterna vad avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-13 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg i
strecksats fem samt tillägg och ändring i strecksats sex:
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp såväl
inom den centrala förvaltningen som på de olika utbildningsenheterna vad
avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans
inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att utifrån utbildningsförvaltningens utredning tillsammans med de övriga utredningar som refereras till i kommunalrådsyttrandena återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Yrkande
Stina Sinclair (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med det av kommunalrådet Ilan De Basso (S) föreslagna tillägget i
strecksats fem.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla strecksatserna ett till fem med det av
kommunalrådet Ilan De Basso (S) föreslagna tillägget i strecksats fem.
Kommunstyrelsen upptar härefter den sjätte strecksatsen till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till lydelse av den
sjätte strecksatsen 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.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Britt-Marie Glaad (S)
Baris Belge (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att ta fram en handledning för vad som är rimlig nivå
på dokumentation i syfte att begränsa dokumentationen.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att på en utbildningsenhet
genomföra ett pilotprojekt i syfte att minska lärarnas administrativa arbete
och övriga sidouppdrag.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att förstärka dialogen kring hur skolans
behov av IT-lösningar bättre kan tillgodoses.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp såväl
inom den centrala förvaltningen som på de olika utbildningsenheterna vad
avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans
inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska.

Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen.
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§ 171
Utvecklingsplan för Smedbyområdet
Ks/2012:137 860
Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till en övergripande visions- och inriktningsplan för kulturmiljön i Smedbyn, Huskvarna. Kommunfullmäktige
beslutade 2011-10-06 § 301 att ge kulturnämnden i uppdrag att leda arbetet
med att ta fram en mer detaljerad aktivitets- och handlingsplan för de insatsområden som pekats ut i det övergripande visionsdokumentet. Kommunstyrelsen
beslutade 2012-06-05 § 182 att återremittera ärendet till kulturnämnden för
utarbetande av reviderad utvecklingsplan i samverkan med tekniska nämnden.
Kulturnämnden har 2013-02-20 § 23 tillstyrkt utredningen ”Smedbygatan – en
mångsidig kulturell oas i Huskvarna”. Tekniska nämnden har 2013-04-09 § 91
tillstyrkt kulturnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2013-02-20 § 23 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utvecklingsplanen ”Smedbygatan – en mångsidig kulturell oas i Huskvarna” antas.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att i samverkan genomföra utvecklingsplanen efter hand som de ekonomiska förutsättningarna
medger det.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att senast i augusti
2013 till kommunstyrelsen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
etablering av en internationell gästateljé.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lyfta fram Smedbygatans historiska
betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet
med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande
Smedbyn.
– Kommunalrådsyttrandet översänds till stadsbyggnadsnämnden och Kulturskolan för beaktande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lyfta fram Smedbygatans historiska betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera sam-
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arbetet med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande Smedbyn.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Utvecklingsplanen återremitteras till kulturnämnden i enlighet med vad som
anförs i kommunalrådsyttrandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande förslaget om återremiss varvid
kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lyfta fram Smedbygatans historiska betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande Smedbyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utvecklingsplanen ”Smedbygatan – en mångsidig kulturell oas i Huskvarna” antas.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att i samverkan genomföra utvecklingsplanen efter hand som de ekonomiska förutsättningarna
medger det.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att senast i augusti
2013 till kommunstyrelsen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
etablering av en internationell gästateljé.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lyfta fram Smedbygatans historiska
betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet
med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande
Smedbyn.
– Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande översänds till stadsbyggnadsnämnden och Kultur-skolan för beaktande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.
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§ 172
Förslag till justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer
Ks/2013:128 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2012 alkoholpolitiska riktlinjer för
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen i Jönköpings kommun. Vid
tillämpning av riktlinjerna har behov av mindre justeringar aktualiserats.
Socialnämnden har i beslut 2013-02-12 § 25 föreslagit ändring i avsnitt 3.4 i de
antagna alkoholpolitiska riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun
Socialnämndens beslut 2013-02-19 § 25 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i de alkoholpolitiska riktlinjerna ersätts
med: ”Vid prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor
betydelse”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-04-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) ersätts med: ”Vid
prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider
till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor betydelse”.
– I sjätte stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) görs följande tilllägg efter andra meningen: ”Om ett sådant enstaka tillfälle sammanfaller
med övergång till sommartid kan serveringstid inomhus medges till klockan
04:00.”
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i programmet för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) ersätts med:
”Vid prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor betydelse”.
– I sjätte stycket under avsnitt 3.4 i programmet för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) görs följande tillägg efter andra meningen: ”Om ett sådant enstaka tillfälle sammanfaller med övergång till sommartid kan serveringstid inomhus medges till
klockan 04:00.”
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§ 173
Återrapportering av uppdrag om att undersöka möjligheten för att
skapa ett klubbhus för Råslätts Sportklubbs verksamheter
Ks/2013:207 821
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 161, i samband med behandling
av motion om utveckling av idrotten på Råslätt, att ge fritidsnämnden i uppdrag
att i samverkan med Råslätts SK undersöka möjligheten för att skapa ett klubbhus. Fritidsnämnden har inkommit med rapport angående uppdragets genomförande.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-03-21 § 38 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämndens redovisning godkänns.
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§ 174
Motion om att göra Vättern till ett riksintresse för vattenförsörjningen
Ks/2012:369 340
Sammanfattning
Alf Gustafsson för S-gruppen anför i motion 2012-08-29 att Vättern är en av
Europas största dricksvattentäkter med unika naturområden. Samtliga kommuner runt Vättern lämnade, via Vätternvårdsförbundet, i december 2010 in en
ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten för att få Vättern klassad som vattenskyddsområde. Hela Vättern är förklarad Natura 2000-område inom EU:s
nätverk för värdefull och skyddsvärd natur.
I kontrast till ovanstående pågår verksamhet i och omkring Vättern som riskerar att inverka negativt på växt- och djurlivet liksom på dricksvattenkvaliteten.
Som exempel nämns provborrningar för en eventuell framtida gruvbrytning
och försvarsmaktens flyg- och skjutövningar. Mot denna bakgrund föreslår
motionären följande:
– Jönköpings kommun ställer sig bakom och börjar arbeta för att Vättern ska
bli ett riksintresse för vattenförsörjning.
– Jönköpings kommun arbetar för att begränsa försvarsmaktens tillstånd att
hålla sin flyg- och skjutverksamhet i och över Vättern.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 att remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-08-29
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 45 med tillhörande handlingar
Miljönämnden beslut 2013-03-13 § 38 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Justerandes signatur
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Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 175
Yttrande över betänkandet "Djurhållning och miljön – hantering av
risker och möjligheter med stallgödsel" (SOU 2013:5)
Ks/2013:132 458
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Landsbygdsdepartementet beretts tillfälle att senast
2013-05-15 yttra sig över betänkandet ”Djurhållning och miljön – hantering av
risker och möjligheter med stallgödsel” (SOU 2013:5).
Beslutsunderlag
Landsbygdsdepartementets remiss 2013-02-15
Miljönämndens beslut (delegationsbeslut) 2013-04-12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Landsbygdsdepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Landsbygdsdepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Landsbygdsdepartementet
Mn

Justerandes signatur
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§ 176
Yttrande över förslag till områden av riksintresse för anläggningar
för vattenförsörjning i anslutning till Vättern i Östergötlands, Jönköpings och Västra Götalands län
Ks/2013:194 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2013-05-17
yttra sig över förslag till områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning i anslutning till Vättern i Östergötlands, Jönköpings och Västra
Götalands län.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-04-05
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-18
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2013-04-19
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2013-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med upprättat
förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Tn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

35

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-15

§ 177
Förändring av ansvaret för färdtjänstresor – förslag till överenskommelse
Ks/2013:163 736
Sammanfattning
Landstinget och länets kommuner har under 2012 och 2013 berett frågan om
överföring av ansvaret för färdtjänstresor från kommunerna till Landstinget. Ett
förslag till överenskommelse har tagits fram och behandlats i det kommunala
beredningsorganet för regional kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik 2013-02-08 § 3
Skrivelse från Landstingets kansli 2013-02-28 med förslag till överenskommelse
Socialnämndens beslut 2013-04-16 § 66 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2013-04-17 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelse med Landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad
2013-02-08 godkänns.
– Kommunen hemställer, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-05-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med undantag av förslaget att de personer som har tillstånd för arbetsresor inte får göra
fritidsresor inom ramen för kostnaden för arbetsresorna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar dels bifall till sitt förslag, dels
avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag i samstämmiga delar och därefter utan omröstning att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelse med Landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad
2013-02-08 godkänns.
– Kommunen hemställer, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.

Justerandes signatur
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§ 178
Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013
Ks/2013:210 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till reviderad exploateringsbudget för
2013.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Sammanställning av exploateringsverksamheten 2012-2013
Stadskontorets yttrande 2013-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 584 tkr, minskad exploateringsinkomst med
6 072 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 815 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen med netto 4 303 tkr regleras genom att öka
kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 584 tkr, minskad exploateringsinkomst med
6 072 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 815 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen med netto 4 303 tkr regleras genom att öka
kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
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§ 179
Exploateringsavtal för Strandängen
Ks/2013:209 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
Strandängen, etapp 1. Avtalspart är Bostads AB Vätterhem som planerar att
bygga flerbostadshus och radhus med totalt 190 bostäder.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av
ca 190 bostäder, etapp 1 inom Strandängen, Jönköpings kommun, godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av
ca 190 bostäder, etapp 1 inom Strandängen, Jönköpings kommun, godkänns.
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§ 180
Antagande av detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo
4:9 m.fl., Jönköpings kommun
Ks/2013:167 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2013-03-07 § 106 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun, antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 § 106 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings
kommun, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings
kommun, antas.
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§ 181
Nytt stadshus i Huskvarna
Ks/2013:208 296
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att medel ställs till nämndens förfogande för att
uppföra ett nytt stadshus i Huskvarna med ca 290 arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 94 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2013-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-23 med förslags till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag till byggnation av nytt stadshus i Huskvarna,
medförande en total investeringsutgift på 150 mnkr, godkänns.
– Anslag med 9,3 mnkr 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av upphandling och projektering.
– Minskat anslagsbehov under 2013 med 700 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till 65
mnkr 2014, 65 mnkr 2015 samt 10 mnkr 2016 finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till byggnation av nytt stadshus i Huskvarna,
medförande en total investeringsutgift på 150 mnkr, godkänns.
– Anslag med 9,3 mnkr 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av upphandling och projektering.
– Minskat anslagsbehov under 2013 med 700 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till 65
mnkr 2014, 65 mnkr 2015 samt 10 mnkr 2016 finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015.
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§ 182
Överlåtelse av del av Ekhagen 2:1
Ks/2013:86 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att upprättat förslag till avtal genom vilket Corallen
Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750 kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kr/kvm godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-03-12 § 75 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Köpeavtal genom vilket Corallen Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750
kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kronor per
kvadratmeter godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal genom vilket Corallen Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750
kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kronor per
kvadratmeter godkänns.
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§ 183
Försäljning av s.k. strötomter: Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult
35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429, Jöransberg 1:316
Ks/2013:215 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att sex obebyggda fastigheter säljs till reducerat
pris. Bakgrunden är att tomterna inte gått att sälja genom tomtkön eller genom
mäklare. Tomterna har olika belastningar som motiverar ett reducerat pris.
Vid sitt sammanträde 2013-03-12 § 73 beslutade tekniska nämnden:
Förslag till kommunfullmäktige
- Försäljning avseende sex obebyggda fastigheter till ett reducerat pris godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-03-12 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 218 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden medges att till reducerat pris försälja fastigheterna
Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult 35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429 samt
Jöransberg 1:316.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden medges att till reducerat pris försälja fastigheterna
Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult 35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429 samt
Jöransberg 1:316.
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§ 184
Medel för framkomlighetsåtgärd på Kortebovägen från Lerhagen
till det befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre
Ks/2013:206 510
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att medel ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
för genomförande av framkomlighetsåtgärd för kollektivtrafiken mellan Lerhagen och söderut på Kortebovägen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Lerhagen söderut på Kortebovägen till det
befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre. Medlen finansieras
av anslaget för stadsbyggnadsvisionen, enligt VIP 2013-2015, 2 mnkr 2013
samt 8 mnkr 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Lerhagen söderut på Kortebovägen till det
befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre. Medlen finansieras
av anslaget för stadsbyggnadsvisionen, enligt VIP 2013-2015, 2 mnkr 2013
samt 8 mnkr 2014.
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§ 185
Medborgarförslag om att vi måste värna vårt vatten
Ks/2012:198 429
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Willy Neuman med anledning av försvarsmaktens avsikter att utöka antalet övningsdagar med flyg över Vättern att Jönköpings kommun ska ta upp frågan om kommunen ska tillåta det.
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 67 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till miljönämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-03-24
Miljönämndens beslut 2013-04-10 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-04-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
W Neuman
Mn
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§ 186
Medborgarförslag om förbättrad tillgänglighet till byggnader i
Jönköpings kommun
Ks/2012:470 750
Sammanfattning
Andras Hultqvist har i ett medborgarförslag lämnat förslag om förbättrad tillgänglighet vid Jönköpings kommuns offentliga byggnader och i bostadshus.
Kommunfullmäktige har 2012-11-29 § 323 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2012-11-15
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-04-18 § 162 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-04-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Hultqvist
Tn
Stbn
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