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§ 95

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-03-09 om överenskommelse
för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-12 § 27-30
Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2012-01-24 § 1-12

Norrahammar-Hovslätt

2012-02-27 § 54-66

Anmäls vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar till kl. 12.00 med fortsatt sammanträde kl. 13.00.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien och Spanien för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till England för personal vid Per Brahegymnasiet
till England för personal vid Fritid Jönköping
Stadsdirektörens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-12 § 27-30
Personalutskottets protokoll 2012-02-08 § 9-17
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Översyn av avgångssamtal samt förslag till årliga medarbetarundersökningar
Ks/2011:417 029
Sammanfattning
Personalutskottet beslutade 2010-12-07 § 105 att ge stadskontoret i uppdrag att
genomföra en översyn av rutinen med avgångssamtal. Översynen visar att resultaten av avgångssamtalen inte uppfyller de syften som var tänkt, bl.a. att
informationen ska leda till förändringar och utveckling av verksamheten. Socialförvaltningen har fr.o.m. 2010 arbetat med årliga medarbetarundersökningar
vilket har upplevts positivt. Kommunövergripande medarbetarundersökningar
har hittills genomförts vart tredje år.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-12, rev. 2012-01-27, med tillhörande
utvärdering
Personalutskottets beslut 2010-12-07 § 105
Personalutskottets beslut 2011-11-16 § 81
Samverkansprotokoll 2012-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-12, rev. 2012-01-27, med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rutinen med systematiska avgångssamtal avslutas fr.o.m. årsskiftet
2011/2012.
– Årliga medarbetarundersökningar genomförs och redovisas i respektive
nämnd och personalutskott.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer
för medarbetarundersökningarna.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för
medarbetarundersökningarna.
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna genomföra
årliga medarbetarundersökningar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med tillägg innebärande att den första strecksatsen i förslaget till kommunfullmäktige ges följande lydelse:
– Rutinen med systematiska avgångssamtal i sin nuvarande form avslutas
fr.o.m. årsskiftet 2011/2012.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för
medarbetarundersökningarna.
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna genomföra
årliga medarbetarundersökningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rutinen med systematiska avgångssamtal i sin nuvarande form avslutas
fr.o.m. årsskiftet 2011/2012.
– Årliga medarbetarundersökningar genomförs och redovisas i respektive
nämnd och personalutskott.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer
för medarbetarundersökningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011
Ks/2012:58 132
Sammanfattning
Stadskontoret har 2012-03-19 upprättat rapport angående stadskontorets samordningsarbete och beskrivning av de projekt som har fått bidrag från anslaget
för integration och delaktighet samt analys av välfärdsindikatorer för Råslätt,
Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder. I rapporten behandlas också de
redovisningar som nämnder och bolag lämnat angående sina integrationssatsningar. Till rapporten bifogas en sammanställning över andelen anställda i
kommunen med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-19
Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011
Rapport angående anställda med utländsk bakgrund 2011
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 18 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-02-09 § 31 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-02-20 § 27 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-02-21 § 25 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-02-21 § 26 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-02-22 § 19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-03-07 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Bottnaryds Bostads AB 2011-10-31
Skrivelse från Bostads AB VätterHem 2012-01-09
Skrivelse från Högskolefastigheter i Jönköping AB 2012-01-25
Skrivelse från Rosenlunds Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköping Airport Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköpings kommuns Parkerings AB 2012-02-03
Skrivelse från Elmia AB 2012-02-09
Skrivelse från Programbolaget i Jönköping AB 2011-02-13
Skrivelse från Grennaskolan Riksinternat AB 2012-02-20
Skrivelse från AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder
och AB Grännahus inkommen 2012-03-05
Mail från Visingsöbostäder AB 2012-03-28
Skrivelse från Jönköping Airport AB 2012-02-24
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
– Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköping Energi AB, Jönköpings
Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB, Huskvarnaåns Kraft AB och Torsviks Terminal AB åläggs att senast 2012-05-31 inkomma med rapport angående arbetet för ökad integration 2011.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolag och områdesgrupper för kännedom.
– Bolagens integrationsrapporter ska redovisas till deras bolagsstyrelser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets rapport angående kommunens arbete för ökad integration
2011 godkänns.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
– Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköping Energi AB, Jönköpings
Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB, Huskvarnaåns Kraft AB och Torsviks Terminal AB åläggs att senast 2012-05-31 inkomma med rapport angående arbetet för ökad integration 2011.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolag och områdesgrupper för kännedom.
– Bolagens integrationsrapporter ska redovisas till deras bolagsstyrelser.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Vänortsmöte i Bodö 2012
Ks/2012:192 105
Sammanfattning
Bodö stad har i skrivelse inkommen 2012-02-29 inbjudit till vänortsmöte den
5-8 juni 2012. Åtta deltagare kommer att anmälas från Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Bodö stad inkommen 2012-02-29
Kommunfullmäktigs presidiums beslut 2012-03-16 § 38
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två representanter från kommunstyrelsen utses att delta i vänortsmötet i
Bodö.
– Stadskontoret ges i uppdrag att utse en tjänsteman att delta i vänortsmötet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Två representanter från kommunstyrelsen utses att delta i vänortsmötet i
Bodö.
– Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) och Andreas Perssons (S) utses att delta i vänortsmötet. Harriet Roosquist (S) utses som ersättare för Andreas
Persson (S).
– Stadskontoret ges i uppdrag att utse en tjänsteman att delta i vänortsmötet.
Beslutet expedieras till:
B Sievers
A Persson
H Roosquist
Stadsdirektören
Kfp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Val av ersättare i ledningsutskottet och tekniska utskottet
Ks/2012:205 005
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 97 valt ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Helén Plym (S). Till följd härav har kommunstyrelsen att välja ny ersättare i ledningsutskottet och tekniska utskottet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) förrättar kommunstyrelsen
val enligt följande:
Ledningsutskottet
– Anette Höglund (S) ersättare efter Helén Plym.
Tekniska utskottet
– Anette Höglund (S) ersättare efter Helén Plym.

Beslutet expedieras till
A Höglund
H Plym
Lu
Tu
U Freijd
Löneserice

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun
Ks/2011:396 710
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2011-09-01 föreslår
Alf Gustafsson (S), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige beslutar
att en nämndsövergripande plan ska utarbetas för att minska konsekvenserna
av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. Planen ska omfatta bl.a. följande
åtgärder:
1) Inga generella besparingar riktade till barn och unga.
2) Aktivt uppsökande verksamhet som fokuserar på barn och unga som inte
fullföljer sin skolgång.
3) Fler och bättre åtgärder för att ungdomar med långvarigt försörjningsstöd
ska komma i utbildning/praktik/arbete.
4) Inga avgifter vid Jönköpings kommuns skolor.
5) Förstärkt ekonomiskt stöd till ideella föreningar (fritid och kultur) som prioriterar barns och ungas aktiva fritid.
6) Utveckling av skolans resursfördelningssystem med tydligare fokus på ekonomiskt utsatta grupper.
7) Avgiftsfri kolloverksamhet.
8) Avgiftsfri kulturskola på sikt.
9) Förstärkt vuxennärvaro på kommunens fritidsgårdar.
10) Förstärkt läxhjälp.
11) Fler spontanidrottsytor.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 237 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-12-13 § 164 med tillhörande
handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-12-13 § 175 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 171 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 165 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 207 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta
en nämndsövergripande plan för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. I planen ska bl.a. de i motionen 11 angivna
åtgärdsförslagen beaktas.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Kommunstyrelsens välfärdsutskott ges i uppdrag att leda och samordna utarbetandet av en nämndsövergripande plan för att minska konsekvenserna
av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. I planen ska bl.a. de i motionen
11 angivna åtgärdsförslagen beaktas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Motion om att etablera "Vätternpromenaden" till en "Hammarskjöldsled"
Ks/2011:296 330
Sammanfattning
Lars-Evert Sahlin (S) konstaterar i motion 2011-05-21 att Jönköpings kommun
har ett fantastiskt utbud av fina vandringsleder och att en av dessa, ”Vätterpromenaden”, har nära kontakt med Vättern i hela sin sträckning. Motionären
erinrar om att det i år är 50 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka och föreslår att ”Vätterpromenaden”, som ett sätt
att vårda hans minne, etableras som en ”Hammarskjöldled”. Motionärens förslag är att rasttavlor med citat från Hammarskjölds verk ”Vägmärken” ordnas
utmed denna led, att leden invigs den 18 september 2011 på 50-årsdagen av
Hammarskjölds död samt att berörda förvaltningar planerar leden i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 153 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 287 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-09-15 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motion om att omvandla Vätterpromenaden till Hammanskjöldsleden
avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-03-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering av investering i rasttavlor och skötsel av leden samt att på lämpligt
sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att den andra strecksatsen ges följande lydelse:
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Motion om utveckling av idrotten på Råslätt
Ks/2011:398 821
Sammanfattning
Henrik Andersson (S) och Rolf Wennerhag (S) konstaterar i motion
2011-08-25 att Råslätts Sportklubb (RSK) bedriver en omfattande fotbollsverksamhet för såväl flickor som pojkar och att andra idrotter inte fått något större
genomslag bland ungdomarna i området. Motionärerna anför att det finns flera
problem och anger sammanfattningsvis att det under större delen av året saknas
lokal/ytmässiga förutsättningar att samla barn/ungdomar eller föräldrar på ett
naturligt sätt utanför den ordinarie fotbollsverksamheten. Med hänvisning till
detta föreslår motionärerna att Jönköpings kommun tillsammans med RSK
verkar för att klubbhus och ytterligare en mindre konstgräsplan vid Björkkullen
skapas.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 239 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-25
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 281 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK verka för
att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att den första strecksatsen ges följande lydelse:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Yttrande över ansökan från Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:120 619
Sammanfattning
Törnskogen Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Jönköpings kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser förskoleklass och grundskolans årskurser 1 – 9 samt fritidshem. Fullt utbyggd kommer
verksamheten att kunna erbjuda plats för 45 elever i förskoleklass och 375 elever i årskurs 1 – 9 och 165 elever i fritidshemmet för årskurs F-3.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2012-04-13.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-02-20 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 37 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med av undertecknad upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun fr.o.m.
läsåret 2013/2014 överlämnas undertecknads kommunalrådsyttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut såväl i sakfrågan som i frågan om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Därefter upptas till avgörande
kommunalråden Andreas Sturessons (KD) respektive Ilan De Bassos (S) förslag i sakfrågan.
Omröstning om beslutsinstans
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat att
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Omröstning i sakfrågan
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalråden Andreas Sturessons (KD) respektive Ilan De Bassos (S) förslag i sakfrågan och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag i sakfrågan.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med av kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
upprättat förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag avseende såväl att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige som att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings kommun
Ks/2012:118 619
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun från och med läsåret 2013/2014. Ansökan avser förskoleklass
och grundskolans årskurser 1 – 9 samt fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten att kunna erbjuda plats för 20 elever i förskoleklass och 320 elever i
årskurs 1 – 9 och 80 elever i fritidshemmet för årskurs F-3.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2012-04-13.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2012-02-20 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 36 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings
kommun i enlighet med av undertecknad upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun fr.o.m. läsåret
2013/2014 överlämnas undertecknads kommunalrådsyttrande innebärande
att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur

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

Ja

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

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Jönköpings
kommun i enlighet med av kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) upprättat förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Belsutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Organisation för hälso- och sjukvård
Ks/2012:131 770
Sammanfattning
Med anledning av kommunens övertagande av landstingets hemsjukvård 2013
har äldrenämnden och socialnämnden beslutat framställa hos kommunfullmäktige om att ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden
från och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs. Äldrenämnden och socialnämnden föreslår vidare att ändring görs i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun från och
med 2013-01-01 enligt följande:
– i § 2 Övergripande ansvar (för socialnämnden) exkluderas uppgiften ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
inom sitt område.
– i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) exkluderas uppgiften
planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.
– i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) kompletteras 3:e satsen
… dessa tre verksamhetsområden av socialtjänsten förutom hälso- och
sjukvård
– i § 5 Ansvarsområden (för äldrenämnden) infogas i 1:a satsen … kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser äldreomsorg och hälso- och
sjukvård samt de övriga uppgifter …
– i § 6 Övergripanden ansvar (för äldrenämnden) görs följande komplettering
- ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom socialtjänstens ansvarsområde
– i § 7 Ledning och styrning (avseende äldrenämnden) infogas i 4:e satsen …
utveckla kommunens äldreomsorg och dess socialtjänstens hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun
Socialnämndens beslut 2012-02-21 § 22 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-02-22 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-03-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets synpunkter beaktas vid beslut om organisation för hälso- och
sjukvård.
Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden från
och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs.
– Ändring görs i reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 i enlighet med äldrenämndens och socialnämndens förslag.
– De synpunkter som framkommer i kommunalrådsyttrandet beaktas vid beslut om organisation för hälso- och sjukvård.
– Ett beredande organ – hälso- och sjukvårdsberedningen - inrättas under
perioden 1 juli 2012 till 31 december 2013. Beredningen består av sex ledamöter och tre ersättare. Ledamöter i beredningen är presidierna i äldrenämnden och socialnämnden. De partier som är representerade med ordinarie ledamot i endera äldrenämnden eller socialnämnden men som inte är representerat i äldrenämndens eller socialnämndens presidier äger rätt till en
ersättarplats i det beredande organet. Ersättare har närvarorätt vid alla sammanträden. Äldrenämndens ordförande är ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med det
tillägget i sista strecksatsen att ersättare i beredningsorganet ska hämtas ur äldrenämnden eller socialnämnden.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden från
och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs.
– Ändring görs i reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 i enlighet med äldrenämndens och socialnämndens förslag.
– De synpunkter som framkommer i kommunalrådsyttrandet beaktas vid beslut om organisation för hälso- och sjukvård.
– Ett beredande organ – hälso- och sjukvårdsberedningen - inrättas under
perioden 1 juli 2012 till 31 december 2013. Beredningen består av sex ledamöter och tre ersättare. Ledamöter i beredningen är presidierna i äldrenämnden och socialnämnden. De partier som är representerade med ordinarie ledamot i endera äldrenämnden eller socialnämnden men som inte är reJusterandes signatur
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presenterat i äldrenämndens eller socialnämndens presidier äger rätt till en
ersättarplats i det beredande organet. Ersättare har närvarorätt vid alla sammanträden. Ersättare i beredningsorganet ska hämtas ur äldrenämnden eller
socialnämnden. Äldrenämndens ordförande är ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen.

Justerandes signatur
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§ 107

Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
Ks/2012:68 800
Sammanfattning
Enligt reglemente för kulturnämnden ska nämnden ”utarbeta förslag till förändringar i dokumentet Kultur i Jönköpings kommun – Mål och idéer för utveckling.” Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige 1999-08-26 § 247 och
utgör kommunens kulturplan. Kommunfullmäktige har även 2006-12-21 § 320
antagit en biblioteksplan för Jönköpings kommun.
Kulturnämnden har 2012-01-18 § 9 beslutat att överlämna förslag till kulturoch biblioteksplan till kommunstyrelsen. Kulturnämndens förslag har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på avsnittet Folkbibliotek.
Beslutsunderlag
Kultur- och biblioteksplan Jönköpings kommun 2012 – 2014
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012 – 2014 antas med
de ändringar som framgår av kommunalrådsyttrandet.
– Kommunfullmäktiges beslut 1999-08-26 § 247 att fastställa dokumentet
Kultur i Jönköpings kommun och beslut 2006-12-21 § 320 att anta biblioteksplan för Jönköpings kommun upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till kulturnämnden för att överväga inarbetande av
de i kommunalrådsyttrandet angivna synpunkter.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Beslut
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag om återremiss varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Justerandes signatur
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Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012 – 2014 antas med
de ändringar som framgår av kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande.
– Kommunfullmäktiges beslut 1999-08-26 § 247 att fastställa dokumentet
Kultur i Jönköpings kommun och beslut 2006-12-21 § 320 att anta biblioteksplan för Jönköpings kommun upphävs.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur
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§ 108

Motion om belysning av gångväg i Öggestorp
Ks/2011:400 317
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) föreslår i motion inkommen 2011-09-01 att gångvägen i
Öggestorp mellan Lekerydsvägen och Caféet i Rommelsjö får belysning.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 241 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Tenhult (kommundelsrådet har inte yttrat sig).
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 457 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur
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§ 109
Motion om öppnande av genomfart mellan västra Ekhagen och A6
center
Ks/2011:401 500
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Alf Gustafsson (S) pekar i en motion på att de boende
på västra Ekhagen har en besvärlig trafiksituation varje gång de ska svänga ut
på riksväg 40 mellan Ekhagsrondellen och Järabacken. Motionärerna föreslår
att ”den nu avstängda genomfarten” mellan västra Ekhagen och A6 center öppnas och enkelriktas för att undvika genomfartstrafik.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 242 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 460 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 110

Yttrande till kammarrätt i mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011, § 181, om ansökan om uppförande av gruppstation för vindkraft
Ks/2011:381 000
Sammanfattning
Kammarrätten i Jönköping har gett Jönköpings kommun tillfälle att senast den
13 april 2012 yttra sig i rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Kammarrättens underrättelse 2012-03-16 jämte bifogade handlingar
Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 2011-12-21
Jönköpings kommuns yttrande 2011-08-31 till förvaltningsrätten
Jönköpings kommuns yttrande 2012-02-22 till kammarrätten
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02 med förslag till yttrande till kammarrätten
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Kammarrätten i Jönköping lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Kammarrätten i Jönköping lämnas enligt upprättat förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kammarrätten
Stadsjuristen

Justerandes signatur
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§ 111

Utställning av den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för
södra Munksjön
Ks/2012:208
Sammanfattning
Ramprogram för södra Munksjön är en fördjupad översiktsplan, vilken nu är
föremål för utställning. Planarbetet har bedrivits på stadskontoret och kommunstyrelsens tekniska utskott har varit styrgrupp. Stadskontoret föreslår att
planförlaget ska ställas ut under perioden 30 april t.o.m. 2 juli 2012. Därefter
beräknas den fördjupade översiktsplanen kunna antas av kommunfullmäktige
kring årsskiftet 2012/2013.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-29
Ramprogram för södra Munksjön – utställningshandling, mars 2012
Miljökonsekvensbeskrivning, mars 2012
Samrådsredogörelse 2011-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till fördjupad översiktsplan, Ramprogram för södra Munksjön - utställningshandling mars 2012, ställs ut under perioden 30 april t.o.m. 2 juli
2012 enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till fördjupad översiktsplan, Ramprogram för södra Munksjön - utställningshandling mars 2012, ställs ut under perioden 30 april t.o.m. 2 juli
2012 enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen.
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 112
Försäljning av del av Norrahammars-Ulvstorp 1:7
Ks/2012:185 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal för del av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 (tidigare Sandseryd 6:1). Förslaget innebär att Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar ett område om cirka 15 hektar av kommunens fastighet.
Tekniska nämnden har 2012-03-13 § 75 beslutat föreslå kommunfullmäktige
följande:
– Avtal genom vilket Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar cirka
15 hektar av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 för en köpeskilling av 2 380 000
kronor godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 75 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avtal genom vilket Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar cirka
15 hektar av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 för en köpeskilling av 2 380 000
kronor godkänns.

Justerandes signatur
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§ 113

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende
2011
Ks/2012:167 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende år 2011, samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende 2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att komplettera rapporteringen med uppgifter om antalet lägenheter som omsätts varje månad hos de kommunala
bostadsbolagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende 2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att komplettera rapporteringen med uppgifter om antalet lägenheter som omsätts varje månad hos de kommunala
bostadsbolagen.

Justerandes signatur
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§ 114

Miljömålsanslag 2011 – Green charge sydost
Ks/2012:165 403
Sammanfattning
Jönköpings kommun har erbjudits delta i projektet ”Green Charge Sydost –
regional samverkan för fossilfria transporter” under tiden 2012-2014. Stadskontoret föreslår att Jönköpings kommun deltar i projektet och att 180 tkr från
2011 års miljömålsanslag ombudgeteras för deltagande i projektet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Jönköpings kommun medverkar i projektet Green Charge Sydost under perioden 2012-2014 i syfte att främja användandet av eldrivna fordon.
– Anslag uppgående till 80 tkr 2012 ställs till kommunstyrelsens förfogande
för igångsättning av projektet.
– Anslaget 2012 finansieras genom att tidigare beslutat miljömålsanslag till
tekniska nämnden reduceras med 80 tkr.
– Medelsbehov för perioden 2013-2014 uppgående till totalt 100 tkr för kommunens medverkan i projektet beaktas i VIP 2013-2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun medverkar i projektet Green Charge Sydost under perioden 2012-2014 i syfte att främja användandet av eldrivna fordon.
– Anslag uppgående till 80 tkr 2012 ställs till kommunstyrelsens förfogande
för igångsättning av projektet.
– Anslaget 2012 finansieras genom att tidigare beslutat miljömålsanslag till
tekniska nämnden reduceras med 80 tkr.
– Medelsbehov för perioden 2013-2014 uppgående till totalt 100 tkr för kommunens medverkan i projektet beaktas i VIP 2013-2015.
Beslutet expedieras till: Miljöstrategen, Ekonomichefen
Justerandes signatur
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§ 115

Seminarium "Ekologiska livsmedel"
Ks/2012:197 029
Sammanfattning
Jönköpings kommun har som mål att ha 25 % ekologiska livsmedel i köksverksamheterna. Ett seminarium genomförs den 19 april 2012 om hur man kan nå
denna målsättning i samband med att Jönköping står som värd för regionfinalen i ”Unga Ekokockar”. Tävlingen stöds av kommunens miljömålsanslag och
genomförs i samarbete med Svenska kockars förening, föreningen KRAV och
Miljöresurs Linné.
Seminariet äger rum på Idas skola den 19 april 2012 klockan 15:30. Deltagande i seminariet är kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan till seminarium
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet
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