JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-08

Familjen Ericssons City Hotel, Västra Storgatan 25, Jönköping,
kl. 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.20

Plats och tid
Beslutande

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.
Peter Jutterström (M) till 13.20 § 219
Kent Ly (M) ers S Delis (M)
Astrid Löfdahl (KD) ers A Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD) till 14.30 § del av 220
Ann-Mari Nilsson (C) till 13.20 § 219
Nils-Erik Davelid till till 11.30 § 186
Anna-Karin Carstensen (FP) ers N-E Davelid (FP) § 187-220
Peter Lundvall (MP) ers B Sievers (MP) till 13.20 § 219
Alf Gustafsson (S) ers P Persson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Karin Renblad (S) till 13.20 § 219
Arne Fougelberg (S) till 13.20 § 219
Harriet Roosquist (S)
Mats Green (M)

Övriga närvarande

Mats Grennborg (KD) till 12.00 § 186
Inger Ekengard (C) till 11.30 §186
Anna-Karin Carstensen (FP)
Jan Ericson (S) till 13.20 § 219
Elisabeth Töre (V) till 12.00 § 186

Utses att justera

Elin Lagerqvist (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Martin Andreae, stadsdirektör
Sven Eliasson, chefsjurist
Anders Hansson, stadsjurist
Leif Eriksson, ekonomichef § 186 och § 220
Kerstin Ernerskog, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 186-220

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Acko Ankarberg Johansson
Justerande

Elin Lagerqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2010-06-08

Datum för anslags uppsättande

2010-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign
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§ 186

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
Bo Samuelsson, chef för socialtjänstens individ och familjeomsorg, och Lilian
Elmqvist, chef för socialtjänstens barn- och ungdomsvård, om den uppföljning
av barn- och ungdomsvården som genomförts mot bakgrund av kommunrevisionens konstaterande i revisionsberättelsen för 2009 samt
stadsdirektör Martin Andreae om förslag till VIP 2011-2013 för stadskontoret.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 187

Meddelanden
Anmäls:
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2010-05-03 § 1-11.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Inbjudan till information om nuvarande utjämningssystem och om arbetsläget
när det gäller den pågående översynen av utjämningssystemet
Välfärdsutskottets protokoll 2010-04-28 § 8-11
Tekniska utskottets protokoll 2010-04-28 § 25-30.
Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 21 2010.
Ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) hälsar Anders Hansson välkommen som stadsjurist i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
Vidare beslutar kommunstyrelsen – på förslag av ordföranden –följande:
– Stadsjurist Anders Hansson äger rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden från och med 2010-06-08.
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§ 188

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Spanien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland för personal vid socialförvaltningen
om bemyndiganden att verkställa uttag på Jönköpings kommuns bankkonton
respektive plusgirokonto.
Stadsdirektörens beslut om förändring av besluts- och behörighetsattestanter år
2010 för stadskontoret.
Chefsjuristens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Enhetschefens för kanslienheten beslut om uppsättande av banderoll över
Vindbron 2010-10-04/17 med anledning av Landstingsrevyn.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2010-04-22 § 40-46 och 2010-05-05 § 47-51.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 189

Motion om att upprätta ett minnesmärke över händelserna 1948 tillägnat dem ur Resandefolket som drabbades av den tidens förföljelser och förtryck
Ks/2008:583 109
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Håkan Jörnborn (V) anför att fördomarna mot de människor ur resandefolket som under första hälften av 1900-talet, ofta i fattigdom
och social misär, bodde på Öster tog sig ett skrämmande uttryck i 1948 års
”tattarkravaller”. Vänsterpartiet föreslog i en motion år 2005 att kommunen på
olika sätt skulle belysa dessa mörka kapitel i kommunens historia och uttala en
ursäkt till resandefolket för de oförrätter de utsattes för av stadens sociala myndigheter under 1930- och 1940-talen. Motionärerna menar att teaterföreställningen ”Resa utan slut”, som spelades under sommaren 2008, bidrog till att
kasta ljus över dessa mörka stråk i Jönköpings historia men anser att de förslag
som framställdes i den tidigare motionen långt ifrån är uppfyllda.
Motionärerna anser att det är viktigt att kontinuerligt uppmärksamma denna
dystra del av vår historia, inte minst med hänsyn till vikten av att motverka
rasism och främlingsfientlighet, och föreslår att det i samråd med representanter för resandefolket i Jönköping på Öster ska upprättas ett minnesmärke över
händelserna 1948 tillägnat dem ur resandefolket som drabbades av den tidens
förföljelse och förtryck.
Kommunfullmäktige har 2008-12-18 § 414 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2008-12-15
Kulturnämndens beslut 2009-05-13 § 67
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-05-26 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med berörda utarbeta förslag till minnesmärke över händelserna 1948 i enlighet med intentionerna i
kommunalrådsyttrandet.
– Finansiering, helt eller delvis, genom externa medel ska prövas.
– Motionen förklaras bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med berörda utarbeta förslag till minnesmärke över händelserna 1948 i enlighet med intentionerna i
kommunalrådsyttrandet.
– Finansiering, helt eller delvis, genom externa medel ska prövas.
– Motionen förklaras bifallen.
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§ 190

Yttrande över promemorian ”Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet” (Ds 2010:9) samt betänkandet ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp”
(SOU 2010:15)
Ks/2010:172 100
Sammanfattning
Justitiedepartementet har med remiss 2010-03-19 översänt promemorian
”Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet” (Ds 2010:9) samt betänkandet ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp”
(SOU 2010:15). Justitiedepartementet önskar kommunens synpunkter senast
den 15 juni 2010.
Beslutsunderlag
Remiss 2010-03-19
Räddningschefens skrivelse 2010-05-10
Gymnasienämndens beslut 2010-05-17 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-05-18 § 58 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-05-18 § 110 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2010-05-20 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över promemorian ”Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
(Ds 2010:9) samt betänkandet ”Kriminella gruppgeringar – motverka rekrytering och underlätta avhopp” (SOU 2010:15) avges till Justitiedepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-05-26 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med den ändringen att näst
sista stycket i yttrandet ges den lydelse som anges i kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Yrkande
Karin Renblad för S-gruppen yrkar bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S)
förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Acko
Ankarberg Johanssons (KD) förslag, nämligen följande:
– Yttrande över promemorian ”Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
(Ds 2010:9) samt betänkandet ”Kriminella gruppgeringar – motverka rekrytering och underlätta avhopp” (SOU 2010:15) avges till Justitiedepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
Räddningstjänsten
Fn
Gn
Sbn
Sn
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§ 191

Yttrande över förslag till föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting
Ks/2010:227 160
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med remiss
2010-04-20 översänt förslag till föreskrifter om kommuners och landstings
risk- och sårbarhetsanalyser. MSB önskar kommunens synpunkter senast
2010-06-11.
Beslutsunderlag
Remiss 2010-04-20
Räddningschefens skrivelse 2010-05-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Räddningschefens skrivelse 2010-05-24 översänds till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som kommunens yttrande över förslag till
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Räddningschefens skrivelse 2010-05-24 översänds till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som kommunens yttrande över förslag till
föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.
Beslutet expedieras till:
MSB
Räddningstjänsten
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§ 192

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av kostnadseffektivitet inom kommunikations- och marknadsområdet
Ks/2010:114 000
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2010-02-16 överlämnat rubricerad
granskningsrapport och önskar svar på de iakttagelser och rekommendationer
som beskrivs i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2010-02-16 med tillhörande revisionsrapport
Stadskontorets yttrande 2010-05-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-05-26 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådsyttrandet som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av kostnadseffektivitet inom kommunikations- och
marknadsföringsområdet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-05-31 vari föreslås att kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande kompletterat med Peter
Perssons (S) kommunalrådsyttrande överlämnas till kommunrevisionen som
kommunstyrelsens svar på rapporten.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Acko Ankarberg
Johanssons (KD) – av kommunalrådet Peter Perssons (S) tillstyrkta – förslag.
Härefter upptas kommunalrådet Peter Perssons (S) kompletterande förslag som
ett tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Peter Perssons (S) tillägg.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons
(KD) yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekom-
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mendationer i revisionsrapporten avseende granskning av kostnadseffektivitet inom kommunikations- och marknadsföringsområdet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Peter Perssons
(S) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-08

§ 193

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av årsbokslut,
årsredovisning och koncernredovisning 2009
Ks/2010:148 042
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2010-03-10 överlämnat rubricerad
granskningsrapport och önskar svar senast 2010-06-10 på de iakttagelser och
rekommendationer som beskrivs i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2010-03-10 med tillhörande revisionsrapport
Stadskontorets yttrande 2010-05-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar, iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning 2009.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar, iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning 2009.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
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§ 194

Jönköpings flygplats – nyttjanderättsavtal, verksamhetsavtal
Ks/2010:259 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26 § 305 om bildandet av Jönköping
Airport Fastighets AB. I samband med beslutet uppdrogs åt kommunstyrelsen
att teckna avtal med Jönköping Airport Fastighets AB om upplåtelse av mark,
byggnader och anläggningar som nyttjas av Jönköping Airport AB. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Jönköpings kommun och Jönköping Airport
Fastighets AB omfattande perioden 2010-01-01—2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med bilaga
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 305
Befintligt nyttjanderättsavtal
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 306
Befintliga verksamhetsavtal
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31.
– Befintliga verksamhetsavtal med de två bolagen, Jönköping Airport Fastighets AB och Jönköping Airport AB, enligt kommunfullmäktiges beslut
2009-11-26 § 305 och § 306 förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-06-22.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
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§ 195

Jönköpings flygplats – investeringar i fast egendom 2010
Ks/2010:260 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 § 172 att teckna avtal med Luftfartsverket om överlåtelse av Jönköping Airport till Jönköpings kommun.
Övertagandet genomfördes 1 januari 2010. Kommunfullmäktige beslutade
2009-11-26 § 305 om bildandet av Jönköping Airport Fastighets AB. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Jönköpings kommun och Jönköping Airport
Fastighets AB omfattande perioden 2010-01-01—2010-06-30. Stadskontoret
har föreslagit att nyttjanderättsavtalet förlängs att gälla t.o.m. 2010-12-31. Styrelsen för Jönköping Airport AB har beslutat att anhålla om att Jönköpings
Rådhus AB föreslår kommunfullmäktige genomföra investeringar på Jönköping Airport om totalt 31 mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25
Jönköping Airport AB, styrelseprotokoll 2010-05-11
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 305
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 306
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett anslag på 31 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för att
genomföra investering på Jönköping Airport avseende omtoppning av start/landningsbana, installation av ILS-system samt, efter slutligt beslut från
Jönköpings Airport AB, en hårdgörning och asfaltering av 8 000 kvm gräsytor.
– Ett anslag på 2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2010 för löpande mindre investeringar på flygplatsen som beställs av Jönköping Airport Fastighets AB.
– Anslagen finansieras med ökad upplåning i avvaktan på beslut om investeringsbidrag.
– Årlig kapitalkostnad för genomförda investeringar finansieras genom att
avgift debiteras Jönköping Airport Fastighets AB.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-06-22.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.

Justerandes signatur
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§ 196

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med övergång av
verksamheter till ny huvudman, konkurrensupphandling, inom socialförvaltningens verksamhetsområde
Ks/2010:149 025
Sammanfattning
Socialnämnden har 2010-02-16 § 23 beslutat föreslå kommunstyrelsen att personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad
konkurrensupphandling medges ett års tjänstledighet med möjlighet till ett
halvt års förlängning i samband med verksamhetsövergång enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-02-16 § 23 med tillhörande handlingar
Personalutskottets beslut 2010-02-22 § 23
Personalutskottets beslut 2010-04-22 § 44
Personalutskottets beslut 2010-05-05 § 51
Stadskontorets yttrande 2010-05-26
MBL-protokoll 2010-05-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Vid verksamhetsövergång enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)
ska personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad konkurrensupphandling medges ett års tjänstledighet med möjlighet
till ett halvt års förlängning.
– I förekommande fall ska motsvarande regler gälla vid övriga förvaltningar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-06-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget att personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad konkurrensupphandling vid verksamhetsövergång enligt
LOU ska medges ett års tjänstledighet med möjlighet till ett halvt års förlängning – samt att motsvarande regler i förekommande fall ska gälla vid
övriga förvaltningar – avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Ken Ly (M)
Astrid Löfdahl (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Peter Lundvall (MP)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

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 Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Vid verksamhetsövergång enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)
ska personal inom socialnämndens verksamhetsområde som omfattas av beslutad konkurrensupphandling medges ett års tjänstledighet med möjlighet
till ett halvt års förlängning.
– I förekommande fall ska motsvarande regler gälla vid övriga förvaltningar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 197

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2009
Ks/2010:262 046
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-05-17 överlämnat revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för 2009. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna föreslår att fondens förvaltare (kommunstyrelsen) beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2010-05-07
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-17 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Förordnande av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ks/2010:265 101
Sammanfattning
Då anställningen för kommunstyrelsens personuppgiftsombud upphört föreslår
stadskontoret att nytt personuppgiftsombud utses.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadsjurist Ulrika Rosander utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsjurist Ulrika Rosander utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
U Rosander

Justerandes signatur
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§ 199

Ianspråktagande av investeringsmedel för flyttning av Hälsans äldreboende till nytt äldreboende i kv Maskinen
Ks/2010:162 730
Sammanfattning
Socialnämnden begär att 91 mnkr tillställs tekniska nämnden för nybyggnation
av ett äldreboende i kvarteret Maskinen. Det nya äldreboendet ersätter äldreboendet Hälsan. Netto tillkommer totalt 18 lägenheter inom kommunens äldreboenden. Motivet till avveckling av Hälsans äldreboende är att lokalerna inte
motsvarar verksamhetens krav. Byggnationen planeras genomföras under perioden 2010-2012, vilket innebär att den tidigareläggs jämfört med VIP 20102012.
Projektet har tidigare behandlats av kommunfullmäktige 2007-08-30 § 199, då
fullmäktige bland annat beslutade om lokalprogram för byggnationen. Projektering har genomförts under 2007 och 2008. Tekniska nämnden gör nu bedömningen att investeringsutgiften för nybyggnation uppgår till 91 mnkr, vilket är
en ökning med 5 mnkr jämfört med bedömd investeringsutgift år 2007. Medfinansiering kan erhållas från ett särskilt statligt investeringsbidrag, vilket förväntas uppgå till 7,7 mnkr. Nettoutgiften för Jönköpings kommun blir därmed
83,3 mnkr.
Sammanfattningsvis bedömer stadskontoret att nuvarande förslag genererar
ökade kostnader inom socialnämnden, äldreomsorgen uppgående till 7 745 tkr.
De förändrade driftkostnaderna för socialnämnden får beaktas i VIP 20112013.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2007-08-30 § 199
Socialnämnden 2010-03-16 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets hyreskalkyl 2010-02-26
Stadskontorets yttrande 2010-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-04-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 4,9 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2010
för nybyggnation av äldreboende i kvarteret Maskinen. Anslaget finansieras
genom ökad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2011-2012, uppgående till totalt 83 mnkr,
samt beräknat statligt investeringsbidrag med 7,7 mnkr beaktas i VIP 20112013.
– Förändrade driftkostnader för socialnämnden beaktas i VIP 2011-2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 4,9 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2010
för nybyggnation av äldreboende i kvarteret Maskinen. Anslaget finansieras
genom ökad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2011-2012, uppgående till totalt 83 mnkr,
samt beräknat statligt investeringsbidrag med 7,7 mnkr beaktas i VIP 20112013.
– Förändrade driftkostnader för socialnämnden beaktas i VIP 2011-2013.

Justerandes signatur
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§ 200

Kontrollansvar avseende ny lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Ks/2010:117 100
Sammanfattning
Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunerna den lokala kontrollen över lagens efterlevnad och det är kommunfullmäktige i varje kommun som måste besluta om vilken nämnd som ska ha
detta kontrollansvar. Vidare får kommunerna ta ut avgifter för sin kontroll.
Beslutsunderlag
Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 09:68
Socialnämndens beslut 2010-04-20 § 83 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utdrag ur ”Kontroll och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel. Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) inom handel med
vissa receptofria läkemedel; för kommunerna”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till socialnämnden att ha kontrollansvaret enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
– Socialnämndens reglemente kompletteras under § 1 Ansvarsområden med
”att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.
– Uppdrag ges till socialnämnden att inför beslut om Verksamhets- och investeringsbudget 2011-2013 upprätta förslag till avgifter för sin kontroll.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-05-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till socialnämnden att ha kontrollansvaret enligt lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
– Socialnämndens reglemente kompletteras under § 1 Ansvarsområden med
”att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.
– Uppdrag ges till socialnämnden att inför beslut om Verksamhets- och investeringsbudget 2011-2013 upprätta förslag till avgifter för sin kontroll.

Justerandes signatur
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§ 201

Ny IS/IT-struktur i gymnasieskolan; anslag till datorer/utbildningsplattform
Ks/2010:239 040
Sammanfattning
Gymnasienämnden har beslutat att införa en ny IS/IT-struktur i gymnasieskolan under förutsättning att kommunfullmäktige ställer investeringsanslag för
inköp av datorer/utbildningsplattform till kommunstyrelsens förfogande. Den
nya strukturen innebär att samtliga pedagoger och alla elever som börjar
årskurs 1 fr.o.m. läsåret 2010/11 får tillgång till en egen bärbar dator. Respektive gymnasieskola internhyr datorerna från stadskontorets IS/IT-avdelning.
Hyreskostnaderna förutsätts finansieras inom gymnasieskolans ordinarie budget genom effektiviseringar i verksamheten som följer ett förändrat arbetssätt.
För att finansiera omställningskostnaderna första året har dock gymnasienämnden beslutat att disponera 6,4 mnkr ur nämndens resultatfond.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2010-04-26 § 50 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 11,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens (stadskontorets IS/ITavdelning) förfogande under 2010 för genomförande av en ny IS/IT-struktur
i gymnasieskolan enligt gymnasienämndens förslag.
– Anslaget för investeringen finansieras inom kommunstyrelsens anslag för
IS/IT-investeringar 2010, medan drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen finansieras inom gymnasienämndens budget.
– Investeringsbehov, beräknat till 9 mnkr/år, för fullföljande av ny IS/ITstruktur i gymnasieskolan samt effekter på gymnasieskolans driftkostnader
fr.o.m. 2011 beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-05-26 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 11,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens (stadskontorets IS/ITavdelning) förfogande under 2010 för genomförande av en ny IS/IT-struktur
i gymnasieskolan enligt gymnasienämndens förslag.
– Anslaget för investeringen finansieras inom kommunstyrelsens anslag för
IS/IT-investeringar 2010, medan drift- och kapitalkostnader till följd av investeringen finansieras inom gymnasienämndens budget.
– Investeringsbehov, beräknat till 9 mnkr/år, för fullföljande av ny IS/ITstruktur i gymnasieskolan samt effekter på gymnasieskolans driftkostnader
fr.o.m. 2011 beaktas i förslag till VIP 2011-2013.

Justerandes signatur
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§ 202

Ändamål för utdelning ur disponent Bernhard Hays fond till stadens
nytta och försköning
Ks/2010:246 046
Sammanfattning
Anders Bernhard Hay, disponent vid Jönköpings Tändsticksfabrik från år 1863
till 1898, skrev i sitt testamente år 1909 att 100 000 kronor av hans förmögenhet skulle avsättas till en fond för stadens nytta och försköning. Kapitalet skulle
alltid vara 100 000 kronor och vart femtonde år skulle överskjutande ränta utdelas efter beslut av stadsfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kopia av testamente
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till lämpligt ändamål.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Yrkande
Ordföranden, med instämmande av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S), yrkar
den ändringen att kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
– Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till lämpligt ändamål.
Beslutet expedieras till
Kulturnämnden
Finansavdelningen

Justerandes signatur
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§ 203

Yttrande över rapporten ”Järnvägssystemet för Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo och Nässjö kommuner”
Ks/2010:218 530
Sammanfattning
Kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Värnamo och Nässjö har tillsammans med
Jönköpings Länstrafik AB och Regionförbundet Jönköpings län genomfört en
studie av järnvägssträckorna Värnamo-Vaggeryd-Nässjö-Torsvik-Jönköping
med koppling till anslutande banor. Regionförbundet har översänt rapporten för
yttrande och önskar svar på tre preciserade frågor.
Beslutsunderlag
Regionförbundets remiss 2010-04-19
Rapporten ”Järnvägssystemet för Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo och Nässjö
kommuner” 2010-04-12
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår att de synpunkter som framgår av tjänsteskrivelsen
2010-05-07 överlämnas som kommunens yttrande till Regionförbundet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-07 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2010-05-31 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med den ändring av svaret på fråga 3
som framgår av Elin Lagerqvists (S) kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-07 överlämnas som kommunens
yttrande till Regionförbundet Jönköpings län.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till: Regionförbundet, Stadsdirektören
Justerandes signatur
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§ 204

Godkännande av förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Jönköping
Ks/2010:266 420
Sammanfattning
Regeringen har gett Jönköpings kommun i uppdrag att upprätta förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Tekniska nämnden har i samverkan med övriga berörda nämnder upprättat ett förslag till åtgärdsprogram.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 129 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till åtgärdsprogram 2010-04-27
Samrådsredogörelse 2010-04-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-05-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen
för partiklar i Jönköpings kommun, daterat 2010-04-27, godkänns och redovisas för regeringen samt överlämnas till länsstyrelsen för fastställande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen
för partiklar i Jönköpings kommun, daterat 2010-04-27, godkänns och redovisas för regeringen samt överlämnas till länsstyrelsen för fastställande.
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§ 205

Jönköping Airport – Åtgärder med anledning av Miljödomstolens
dom (Mål nr M 3163-08) avseende ändring av gällande tillstånd för
Jönköpings flygplats
Ks/2010:261 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-17 § 172 att teckna avtal med Luftfartsverket om överlåtelse av Jönköping Airport till Jönköpings kommun.
Övertagandet genomfördes 1 januari 2010.
Miljödomstolen meddelade sin dom 2010-11-16 i vilken bullerisolering av
fastigheter samt en kartläggning av häckande fåglar föreläggs.
Beslutsunderlag
Miljödomstolens dom 2009-11-16 (Mål nr M 3163-08)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att samordna arbetet med åtgärder med
anledning av Miljödomstolens dom vilket ska ske i nära samverkan med
Jönköping Airport AB och stadsbyggnadsnämnden.
– Finansiering sker genom att 3 mnkr disponeras av tekniska nämnden från
ersättningen som Luftfartsverket betalade till Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-06-22.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
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§ 206

Genomförande av ”Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna” inom
ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0
Ks/2010:268 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
sin helhet den 30 oktober 2008. En målsättning är att stadskärnan ska vara
trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet och ambitionen att öka
människors möjligheter att kunna, vilja och våga vistas och röra sig fritt i staden under dygnets alla timmar. Av denna anledning har ”Trygghetsåtgärder för
Jönköpings Kärna” tagits fram som en del inom stadsbyggnadsvisionen, som
grund för ett antal åtgärder för beteendepåverkan och förbättringar av den fysiska miljön.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-26 med tillhörande bilaga
Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna, maj 2010
Trygghetsanalys av stadens fysiska miljö, april 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
– Anslag med 2,9 mnkr under perioden 2010-2012 ställs till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av åtgärderna enligt utredningen.
– 0,5 mnkr finansieras av budgeterat anslag 2010 för Trygghetsåtgärder,
medan 0,5 mnkr vardera åren 2011 och 2012 beaktas i förslag till VIP
2011-2013.
– 1,4 mnkr finansieras genom ombudgetering från anslag 2010 för Vision 2.0
Staden och sjöarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utredningen Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
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– Anslag med 2,9 mnkr under perioden 2010-2012 ställs till kommunstyrelsens förfogande för genomförande av åtgärderna enligt utredningen.
– 0,5 mnkr finansieras av budgeterat anslag 2010 för Trygghetsåtgärder,
medan 0,5 mnkr vardera åren 2011 och 2012 beaktas i förslag till VIP
2011-2013.
– 1,4 mnkr finansieras genom ombudgetering från anslag 2010 för Vision 2.0
Staden och sjöarna.
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§ 207

Anslag för elektrifiering av två spår på Jönköping C
Ks/2010:271 530
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att ett anslag på 5 mnkr ställs till nämndens förfogande för genomförande av elektrifiering av två spår på bangården
vid Jönköping C. Åtgärderna är föranledda av den s.k. Östgötapendeln mellan
Jönköping och Norrköping, som Jönköpings Länstrafik AB tillsammans med
Östgötatrafiken beslutat starta fr.o.m. december i år.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 175 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-05-28
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utöver tidigare beviljade 0,5 mnkr ställs anslag med 5 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av elektrifiering av två spår på
bangården vid Jönköping C.
– Anslaget finansieras genom disposition av anslag för Resecentrum, stickspår
och perrong med 2 mnkr samt genom ökad upplåning med 3 mnkr i avvaktan på beslut om statligt bidrag.
– Planerad investering 2011 med 10 mnkr avseende stickspår och perrong
utgår ur investeringsplanen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utöver tidigare beviljade 0,5 mnkr ställs anslag med 5 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av elektrifiering av två spår på
bangården vid Jönköping C.
– Anslaget finansieras genom disposition av anslag för Resecentrum, stickspår
och perrong med 2 mnkr samt genom ökad upplåning med 3 mnkr i avvaktan på beslut om statligt bidrag.
– Planerad investering 2011 med 10 mnkr avseende stickspår och perrong
utgår ur investeringsplanen.
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§ 208

Utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan,
2011-2013” inom ramen för Stadbyggnadsvision 2.0
Ks/2010:205 210
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen har utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av kärnan, 2011-2013” genomförts. Syftet är att
implementera samverkansprocesser och åtgärder i riktning mot ett aktivt och
öppet stadsliv där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag har
plats att växa och utvecklas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-14 med bilaga daterad 2010-04-15
Utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan, 2011-2013”
”Kartläggning av Jönköpings kulturella DNA”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-04-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan, 2011-2013”
godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
– Anslag med 1,8 mnkr under en treårsperiod 2011-2013 ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.
– Anslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-05-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan, 2011-2013”
godkänns som underlag för det fortsatta arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2011-2013.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-05-11
Kommunstyrelsen har 2010-05-11 § 162 utan omröstning beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-05-27
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 132 beslutat att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen för omarbetning av aktivitetsstrategin varvid Richard Floridas teser tas bort ur programarbetet till förmån för en
bred och öppen diskussion rotad i den lokala verkligheten.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan 2011-2013
godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
– Anslag med 1,8 mnkr under en treårsperiod 2011-2013 ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen
– Anslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-06-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen ”Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan, 2011-2013”
godkänns som underlag för det fortsatta arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2011-2013.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar reviderat yttrande
2010-06-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan 2011-2013 godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
– Anslag med 1,8 mnkr under en treårsperiod 2011-2013 ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen, varav
• 300 000 kr per år avser stöd till genomförande av särskilda, förstärkande
satsningar på arrangemang i stadskärnan 2011-2013 i enlighet med Aktivitetsstrategin (sid 24) som t ex utomhusbio, teatersatsningar, konst runt
Munksjön, mindre musikevenemang och uppträdanden i stadskärnan,
vatten- och strandnära aktiviteter vid Munksjön, olika sorters stadsrundturer, olika samverkansarrangemang i staden samt "Övriga utvecklingsdelar 2011-2013" för att stärka stadens liv och innehåll enligt aktivitetsstrategins (sid 25) genom att lyfta fram barn- och ungdomars behov och
önskemål om aktiviteter, genomföra olika seminarier och öppna föreläsningar kring Jönköpings liv och innehåll, utveckla samarbetet med högskolan, folkbildningen och näringslivet, förenkla för föreningar att arrangera offentliga arrangemang exempelvis inom idrotten och förbättra möjligheterna för att få in konst på gator och torg samt
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• 300 000 kr per år som avser stöd till genomförande av olika åtgärder som
initieras av arbetsgrupperna ”Konst och kultur”, ”Sport och aktivitet”,
”Stadsturism” och ”Stadsscener” i enlighet med de uppdrag som framgår
i Aktivitetsstrategin (sid 20-21).
– Anslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt reviderade förslag
daterat 2010-06-07.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) reviderade förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Utredningen Aktivitetsstrategi, kulturvitalisering av Kärnan 2011-2013 godkänns som underlag för det fortsatta arbetet.
– Anslag med 1,8 mnkr under en treårsperiod 2011-2013 ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen, varav
• 300 000 kr per år avser stöd till genomförande av särskilda, förstärkande
satsningar på arrangemang i stadskärnan 2011-2013 i enlighet med Aktivitetsstrategin (sid 24) som t ex utomhusbio, teatersatsningar, konst runt
Munksjön, mindre musikevenemang och uppträdanden i stadskärnan,
vatten- och strandnära aktiviteter vid Munksjön, olika sorters stadsrundturer, olika samverkansarrangemang i staden samt "Övriga utvecklingsdelar 2011-2013" för att stärka stadens liv och innehåll enligt aktivitetsstrategins (sid 25) genom att lyfta fram barn- och ungdomars behov och
önskemål om aktiviteter, genomföra olika seminarier och öppna föreläsningar kring Jönköpings liv och innehåll, utveckla samarbetet med högskolan, folkbildningen och näringslivet, förenkla för föreningar att arrangera offentliga arrangemang exempelvis inom idrotten och förbättra möjligheterna för att få in konst på gator och torg samt
• 300 000 kr per år som avser stöd till genomförande av olika åtgärder som
initieras av arbetsgrupperna ”Konst och kultur”, ”Sport och aktivitet”,
”Stadsturism” och ”Stadsscener” i enlighet med de uppdrag som framgår
i Aktivitetsstrategin (sid 20-21).
– Anslaget beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
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§ 209

Yttrande över förslag till detaljplan för Atollen, Algen och Asken,
Östra centrum, Jönköpings kommun
Ks/2010:252 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2010-05-05 för yttrande senast
2010-06-22 överlämnat planhandlingar avseende förslag till detaljplan för
Atollen, Algen och Asken, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-05-05 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-05-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Atollen,
Algen och Asken, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Atollen,
Algen och Asken, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 210

Yttrande över förslag till detaljplan för flerbostadshusbebyggelse på
del av Hisingstorp 1:1, utbyggnadsetapp 4B, norr om Sveavägen,
Jönköpings kommun
Ks/2010:255 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2010-05-14 för yttrande
senast 2010-06-07 överlämnat handlingar avseende detaljplan för flerbostadshusbebyggelse på del av Hisingstorp 1:1, utbyggnadsetapp 4B, norr om Sveavägen inom stadsdelen Hisingstorp, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse (kungörelse) inkommen 2010-05-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för flerbostadshusbebyggelse på Hisingstorp 1:1, etapp 4B, norr om Sveavägen inom
stadsdelen Hisingstorp, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för flerbostadshusbebyggelse på Hisingstorp 1:1, etapp 4B, norr om Sveavägen inom
stadsdelen Hisingstorp, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 211

Antagande av förslag till detaljplan för nytt hotell på del av Väster
1:16 m fl inom stadsdelen Väster, Jönköpings kommun
Ks/2010:274 214
Sammanfattning
NCC har tillsammans med Jönköpings kommun låtit tre arkitektkontor arbeta i
parallella uppdrag för att studera möjligheten till en ny hotelletablering i östra
delen av Tändsticksområdet i centrala Jönköping. Tanken är att skapa ett attraktivt hotell i anslutning till resecentrum och västra centrum samt att bättre
integrera Tändsticksområdet i västra centrum. Projektet förutsätter att Järnvägsgatan förlängs åt väster norr om Tändsticksområdet.
Efter utvärderingar och överläggning är nu Yellons (tidigare Hansen & Leijonberg architects) förslag det som man vill gå vidare med.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2010-03-18 § 83 att ställa ut detaljplanen för
granskning. Därefter har utlåtande avgivits 2010-05-11 där inkomna yttranden
redovisas och kommenteras.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-05-20:
– Godkänna detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:16, daterad
2010-05-11, för att därefter överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige
för beslut om antagande.
– Beslut om antagande får inte tas förrän den geotekniska undersökningen
kompletterats i enlighet med Länsstyrelsens önskemål.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-05-20 § 203 med tillhörande planhandlingar
Komplettering av geoteknisk undersökning daterad 2010-05-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-06-07 om kompletterande utredning
angående geoteknisk undersökning
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:16 m fl inom stadsdelen Väster,
Jönköpings kommun daterad 2010-05-11 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:16 m fl inom stadsdelen Väster,
Jönköpings kommun daterad 2010-05-11 antas.
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§ 212

Medborgarförslag om ställningstagande vid behandling av detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:16 m fl, Jönköpings kommun
Ks/2010:263 210
Sammanfattning
Robert Backéus har i ett medborgarförslag inkommet 2010-05-18 föreslagit att
förslag om detaljplan för del av Väster 1:16 m fl avseende ett nytt hotell på
Tändsticksområdet avslås alternativt bordläggs för att behandlas av det kommunfullmäktige som tillträder 2011-01-01.
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 123 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-05-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-06-04 med förslag till
kommunstyrelsen beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget avslås.
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§ 213

Försäljning av fastigheten Fågeln 12, Lönnholmsgatan/Starrgatan i
Jönköping
Ks/2010:269 253
Sammanfattning
Fastigheten Fågeln 12 har nyupplåtits med tomträtt fr.o.m. 2010-01-01. Tomträttsinnehavaren Brf Framtidshem Nr 1 i Jönköping har nu meddelat sitt intresse av att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts till
2 000 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kartskiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Fågeln 12
till tomträttsinnehavaren Brf Framtidshem Nr 1 i Jönköping för 2 000 000
kr, godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Fågeln 12
till tomträttsinnehavaren Brf Framtidshem Nr 1 i Jönköping för 2 000 000
kr, godkänns.
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§ 214

Höjning av avgifter för felparkering
Ks/2010:267 514
Sammanfattning
Tekniska nämnden har föreslagit en höjning av kommunens avgifter för felparkering. Dessa avgifter har varit oförändrade sedan 1995. Nämndens motiv
för justeringen är att avgifterna måste justeras med hänvisning till penningvärdets utveckling samt för att få en god efterlevnad av de bestämmelser som
reglerar fordonsuppställning och parkering. Tekniska nämnden föreslår att
höjningen av felparkeringsavgifterna ska fastställas snarast dock senast
2010-08-01.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 124 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-05-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Avgifter för felparkering fastställs fr.o.m. 2010-08-01 enligt tekniska nämndens förslag 2010-05-11. Detta innebär att nuvarande nivåer på avgifter för
felparkering på allmän platsmark höjs från 600 kr till 800 kr, från 400 kr till
600 kr samt från 300 kr till 400 kr. Nivån på kontrollavgift på tomtmark
höjs från 300 kr till 400 kr och avgift för parkering utan tillstånd på p-plats
för bilist med handikapptillstånd höjs på såväl allmän platsmark som tomtmark till 1000 kr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avgifter för felparkering fastställs fr.o.m. 2010-08-01 enligt tekniska nämndens förslag 2010-05-11. Detta innebär att nuvarande nivåer på avgifter för
felparkering på allmän platsmark höjs från 600 kr till 800 kr, från 400 kr till
600 kr samt från 300 kr till 400 kr. Nivån på kontrollavgift på tomtmark
höjs från 300 kr till 400 kr och avgift för parkering utan tillstånd på p-plats
för bilist med handikapptillstånd höjs på såväl allmän platsmark som tomtmark till 1000 kr.
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§ 215

Förtydligande av parkeringsavgifternas innehåll
Ks/2010:245 514
Sammanfattning
Skatteverket har ändrat sin uppfattning och anser numera att parkeringsavgifter
på gatumark från och med 2009-01-01 är momsbelagda. Stadskontoret föreslår
att kommunfullmäktige förtydligar gällande parkeringstaxa så att det framgår
att moms ingår i parkeringsavgifterna.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-04-13 § 88 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskivelse 2010-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– I gällande parkeringsavgifter ingår lagstadgad moms.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– I gällande parkeringsavgifter ingår lagstadgad moms.
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§ 216

Slutredovisning av ny hamnbyggnad och hamnförråd samt iordningsställande av trafikmiljön, Visingsborg 3:1, Visingsö
Ks/2010:152 299
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-03-09 upprättat slutredovisning av rubricerade
projekt. Stadskontoret vill framhålla att slutredovisningen från tekniska nämnden var ofullständig samt att den upprättats alldeles för sent. Den aktuella
byggnationen genomfördes i huvudsak under 2004. Stadskontoret föreslår att
slutredovisningen godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-05-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ny hamnbyggnad m.m. på
Visingsö godkänns med den komplettering som stadskontoret lämnat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ny hamnbyggnad m.m. på
Visingsö godkänns med den komplettering som stadskontoret lämnat.
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§ 217

Slutredovisning av om-, ny- och tillbyggnad av Klämmestorps ridhus
samt nyanläggning av ridbanor
Ks/2010:209 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet om-, ny- och tillbyggnad av Klämmestorps ridhus samt nyanläggning av ridbanor. Byggnads- och anläggningsarbetena avslutades under november 2009. Stadskontoret föreslår att tekniska
nämndens redovisning godkänns med den komplettering som framgår av
stadskontorets yttrande.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-04-13 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-05-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-05-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av om-, ny- och tillbyggnad av Klämmestorps ridhus samt nyanläggning av ridbanor godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av om-, ny- och tillbyggnad av Klämmestorps ridhus samt nyanläggning av ridbanor godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
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§ 218

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun, kvartal 1
2010
Ks/2010:270 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1, år 2010, samt redovisning över antalet lediga
lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2010-04-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1,
år 2010, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-05-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1,
år 2010, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-06-08

§ 219

Ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB
Ks/2010:296 107
Sammanfattning
Enligt aktieägaravtalet för Jönköpings Länstrafik AB ska ägardirektiv för kommande verksamhetsår antas på årsstämman. Ägarberedningen för Jönköpings
Länstrafik AB har utarbetat förslag till ägardirektiv inför bolagets årsstämma
2010-06-24.
Beslutsunderlag
Protokoll från ägarberedning 2010-06-01
Ägarberedningens skrivelse 2010-05-25 med förslag till ägardirektiv för Jönköpings Länstrafik AB
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-06-08
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-06-22.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-23.
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§ 220

Information om utjämningssystemet
Ks/2010:302 109
Björn Sundström, huvudsekreterare i Utjämningskommittén.08, informerar
enligt särskilt program om det nuvarande utjämningssystemet och om arbetsläget när det gäller den pågående översynen av detsamma.
Ordföranden tackar Björn Sundström för en intressant information.
Inbjudna till informationen är utöver kommunstyrelsens ledamöter och ersättare även kommunens förvaltningschefer, ekonomer och berörda tjänstemän på
stadskontoret.
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