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§ 292

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
Forskningsstrateg Cristina Robertson om arbetsinriktning och konkreta arbetsuppgifter inom ramen för sin tjänst samt redogör för de utvärderingar som genomförts avseende dels vidareutbildningen till förskollärare för barnskötare,
dels Modellskolan i Gränna
Ekonomichef Leif Eriksson om Jönköpings finansiella profil i jämförelse med
såväl övriga kommuner i länet som jämförbara kommuner i landet.
Vidare meddelar ordföranden att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2010-09-29 kommer att avtacka kommunalrådet Peter Persson samt äta en
gemensam lunch och erbjudas en rundvandring i Rådhusets nyligen renoverade
lokaler.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Meddelanden
Anmäls:
Länstrafikens delårsrapport januari-juni 2010. Rapporten överlämnad till ledningsutskottet, stadsbyggnadsnämnden, stadsdirektören och ekonomichefen.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2010-06-24 § 49-60.
Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för trygghet och säkerhet
2010-08-10.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:52 ”Budgetförutsättningar för
åren 2010-2014”.
Ledningsutskottets protokoll 2010-08-23 § 125-131.
Kommundelsrådens protokoll
Gränna-Visingsö

2010-06-22 § 22-28

Barnarp

2010-06-15 § 8-13

Huskvarna

2010-06-08 § 19-27.

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 35 2010
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 294

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till USA, Spanien och Italien för personal vid Fritid Jönköping
till USA för personal vid skol- och barnomsorgsförvaltningen
till Frankrike för personal vid Sandagymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet
till Tyskland och Estland för personal vid Per Brahegymnasiet
till USA för personal vid stadskontorets arbetsmarknadsavdelning.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om flaggning vid Hamnkanalen och
Hotellplan 2010-09-24/26 med anledning av Rädda Barnens riksårsmöte i Jönköping.
Näringslivschefens beslut om förlustgaranti till Föreningen Huskvarna JaVisst
för arrangemanget Fallens Dag 2010-08-28.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Friluftsfrämjandet Öxnegården 36 000 kr till sommarverksamhet
2010 på Öxnehaga.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2010-08-23 § 125-131.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 295

Yttrande över betänkandet ”En ny förvaltningslag” (SOU 2010:29)
Ks/2010:300 100
Sammanfattning
Justitiedepartementet har med remiss 2010-05-27 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2010-10-01 översänt betänkandet ”En ny förvaltningslag”
(SOU 2010:29).
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2010-05-27
Stadskontorets yttrande 2010-08-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-08-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet ”En ny förvaltningslag”
(SOU 2010:29) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet ”En ny förvaltningslag”
(SOU 2010:29) lämnas enligt stadskontorets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 296

Yttrande över promemorian ”Ny lag om leksakers säkerhet”
(Ds 2010:18)
Ks/2010:319 009
Sammanfattning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet har med remiss 2010-06-04 till
bl.a. Jönköpings kommun för yttrande senast 2010-09-15 översänt promemorian ”Ny lag om leksakers säkerhet” (Ds 2010:18).
Beslutsunderlag
Integrations- och jämställdhetsdepartementets remiss 2010-06-04
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-08-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet över promemorian ”Ny lag om leksakers säkerhet” (Ds 2010:18) avges enligt stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet över promemorian ”Ny lag om leksakers säkerhet” (Ds 2010:18) avges enligt stadskontorets
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Upphandlingschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Förbundsordning 2011-2014 för Regionförbundet Jönköpings län
Ks/2010:333 009
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län översänder Förbundsordning 2011-2014 för
Regionförbundet, enligt beslut i Regionstyrelsen 2010-06-03 § 44, för beslut i
respektive fullmäktige.
Beslutsunderlag
Remiss från Regionförbundet Jönköpings län 2010-06-03
Stadskontorets yttrande 2010-08-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-08-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad förbundsordning godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad förbundsordning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 298

Riktlinjer för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn
Ks/2007:422 009
Sammanfattning
Sedan 2005 har, på uppdrag av kommunstyrelsen, en dialog förts mellan Jönköpings kommun och de ideella organisationerna kring samspel mellan kommunen och den ideella sektorn. Kommunstyrelsen uppdrog 2007-10-10 § 348
åt stadskontoret att med ledningsutskottet som styrgrupp fortsätta dialogen med
frivilligorganisationerna i syfte att ta fram riktlinjer för kommunens samverkan
med frivilligorganisationerna. En arbetsgrupp bestående av representanter för
skol- och barnomsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, Fritid Jönköping och
stadskontoret har utarbetat förslag till riktlinjer för kommunens samverkan med
ideella sektorn. Förslaget har sänts på remiss till samtliga nämnder och ett 100tal ideella föreningar. Ett samrådsmöte om frivilligarbete i kommunen hölls i
november 2008.
Den dialog som förts mellan kommunen och den ideella sektorn har sammanfattats i riktlinjer som föreslås ligga till grund för det fortsatta samspelet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2007-10-10 § 348
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-05-06 med förslag till riktlinjer för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn
Fritidsnämndens beslut 2008-08-21 § 100 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2008-09-15 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2008-09-16 § 120 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2008-09-16 § 162 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2008-10-08 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2008-10-14 § 244 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2008-10-15 § 139 - 140 med tillhörande tjänstskrivelser
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2008-09-16 § 380 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-05-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till riktlinjer för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn
godkänns.
– Uppdrag till fritidsnämnden att i samverkan med socialnämnden ansvara för
inrättande av en frivilligcentral, upprättande av gemensamt föreningsregister
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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i kommunen, införande av förmedlingsfunktion på kommunens hemsida
samt genomförande av övriga aktiviteter i enlighet med avsiktsförklaringen i
tjänsteskrivelsen.
– Uppdrag till samtliga nämnder att beakta eventuella tillkommande kostnader
i budget och verksamhetsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-09-01 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till riktlinjer för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn
godkänns. Riktlinjerna översänds till samtliga nämnder och styrelser.
– Nämnder och styrelser uppmanas att beakta riktlinjerna samt, om behov
finns, utarbeta kompletterande regler anpassade till den egna verksamheten
med utgångspunkt från de kommunövergripande riktlinjerna.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med kulturnämnden och
socialnämnden på lämpligt sätt etablera en frivilligcentral.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att årligen, i samband med årsredovisningen, på lämpligt sätt redovisa kommunens samverkan med ideella sektorn.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att årligen, i samband med årsredovisningen,
på lämpligt sätt redovisa kommunens samverkan med ideella sektorn.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-09-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att årligen, i samband med årsredovisningen,
på lämpligt sätt redovisa kommunens samverkan med ideella sektorn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till riktlinjer för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn
godkänns. Riktlinjerna översänds till samtliga nämnder och styrelser.
– Nämnder och styrelser uppmanas att beakta riktlinjerna samt, om behov
finns, utarbeta kompletterande regler anpassade till den egna verksamheten
med utgångspunkt från de kommunövergripande riktlinjerna.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med kulturnämnden och
socialnämnden på lämpligt sätt etablera en frivilligcentral.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att årligen, i samband med årsredovisningen, på lämpligt sätt redovisa kommunens samverkan med ideella sektorn.

Justerandes signatur
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§ 299

Ökad borgensram för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:368 045
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har 2010-08-09 § 48 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att den generella borgensramen för Jönköpings
Rådhus AB utökas från 5 000 mnkr till 5 500 mnkr.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-08-09 § 48
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den generella borgensramen för Jönköpings Rådhus AB utökas från 5 000
mnkr till 5 500 mnkr, i enlighet med begäran från Jönköpings Rådhus AB.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den generella borgensramen för Jönköpings Rådhus AB utökas från 5 000
mnkr till 5 500 mnkr, i enlighet med begäran från Jönköpings Rådhus AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 300

Ändring av ändamålet för stiftelsen Bergströmska donationen
– permutation
Ks/2010:377 046
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-02-10 § 38 till stadskontoret att utreda ändring av stiftelsen Bergströmska donationens ändamål innebärande att om inga
bostadssökande uppfyller kravet ”mindre bemedlade” får i andra hand upplåtelse av bostad göras enligt vid var tid gällande lagar och förordningar inom
hyresområdet.
Stadskontoret har upprättat förslag till ansökan hos Kammarkollegiet om tillstånd att få utvidga stiftelsens ändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-02-10 § 38
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-08-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-08-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Ansökan görs hos Kammarkollegiet om tillstånd att få utvidga stiftelsens
ändamål enligt upprättat förslag.
– Uppdrag ges till stadskontorets jurister att företräda stiftelsens styrelse i
kontakterna med Kammarkollegiet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Ansökan görs hos Kammarkollegiet om tillstånd att få utvidga stiftelsens
ändamål enligt upprättat förslag.
– Uppdrag ges till stadskontorets jurister att företräda stiftelsens styrelse i
kontakterna med Kammarkollegiet.

Beslutet expedieras till:
Kammarkollegiet
Chefsjuristen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 301

Yttrande över promemorian ”Ansvarsfördelning mellan kommuner
i vissa fall” (Ds 2010:21)
Ks/2010:322 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Socialdepartementet beretts tillfälle att yttra sig
över promemorian ”Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall” (Ds
2010:21). Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast 2010-09-17.
Promemorians förslag utgår från de förslag som Vistelseutredningen har lämnat i betänkandet ”Ingen får vara Svarte Petter, tydligare ansvarsfördelning
inom socialtjänsten” (SOU 2009:38).
Beslutsunderlag
Promemorian (Ds 2010:21)
Socialnämndens beslut 2010-08-24 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över promemorian ”Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa
fall” (Ds 2010:21) avges till Socialdepartementet i enlighet med särskilt
upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-09-06 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det i yttrandet angivna tillägget.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Yrkande
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) instämmer i kommunalrådet
Peter Perssons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över promemorian ”Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa
fall” (Ds 2010:21) avges till Socialdepartementet i enlighet med särskilt
upprättat förslag kompletterat med kommunalrådet Peter Perssons (S)
tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn

Justerandes signatur
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14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 302

Yttrande över förslag till enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) – delrapport
Ks/2010:301 736
Sammanfattning
Vid ägarsamrådet för Jönköpings Länstrafik AB (JLT) 2010-05-06 träffades en
överenskommelse om att överlämna föreliggande delrapport om förslag till
enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik (färdtjänst) till ägarna av JLT för
formellt ställningstagande före 2010-10-01.
Vidare har ägarsamrådet för JLT kommit överens om att målsättningen för
arbetet med att ta fram ett enhetligt koncept för den anropsstyrda trafiken ska
vara att det färdigställs under hösten 2010.
Beslutsunderlag
Förslag till enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik – delrapport daterad
2010-04-21
Beslut från 2010-06-01 av ägarberedningen för JLT AB
Socialnämndens beslut 2010-08-24 § 161 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-08-31
Stadskontorets förslag till kommunens yttrande till ägarberedningen för
JLT AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunala Handikapprådets beslut 2010-09-08 § 22 med skrivelse från HSO
i Jönköpings kommun
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande över förslag till enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik
överlämnas till ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande över förslag till enhetligt regelverk för särskild kollektivtrafik
överlämnas till ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB enligt stadskontorets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 303

Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag
att analysera möjligheten för kommuner att införa miljözoner för
olika typer av fordon och motorredskap
Ks/2010:304 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Transportstyrelsens
redovisning till regeringen i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
Transportstyrelsen rapport 2010-06-01
Miljönämndens beslut 2010-08-18 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-08-19 § 264 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Näringsdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till Näringsdepartementet i enlighet med upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 304

Samverkan för Jönköpingsbanan
Ks/2010:354 532
Sammanfattning
Falköpings kommun har initierat en samverkan mellan de kommuner som ligger utmed Jönköpingsbanan. Förutom Falköping handlar det om Mullsjö,
Habo, Jönköping och Nässjö. Samtliga har ett gemensamt intresse av att tågtrafiken på banan kan vidareutvecklas och att den får kapacitet att klara ökad såväl person- som godstrafik. Samverkan föreslås organiseras med en politisk
beslutsgrupp och en tjänstemannagrupp med syfte att lyfta fram behov av åtgärder på Jönköpingsbanan inför revidering av nationella planer.
Kommunerna föreslås underteckna en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta samarbetet.
Ingen särskild medlemsavgift föreslås. Eventuella kostnader för gemensamt
beslutade åtgärder delas lika mellan kommunerna.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring med bilaga 1 och 2
Information om Jönköpingsbanan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun ansluter sig till samverkan för Jönköpingsbanan och
undertecknar den gemensamma avsiktsförklaringen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun ansluter sig till samverkan för Jönköpingsbanan och
undertecknar den gemensamma avsiktsförklaringen.

Beslutet expedieras till:
Falköpings kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 305

Förutsättningarna för att öka tillgängligheten till stranden i
Vättersnäs
Ks/2010:208 810
Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion beslutade kommunfullmäktige
2007-12-20 § 385 att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka tillgängligheten till stranden vid några punkter i Vättersnäs i förlängningen av de bostadsgator som sträcker sig ner till Vättern.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-04-13 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists yttrande 2010-09-03 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför arbetet med VIP 2011-2013
genomföra fördjupade studier och upprätta kostnadsberäkningar rörande en
förlängning av Ansgariigatan i Vättersnäs.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) instämmer i kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför arbetet med VIP 2011-2013
genomföra fördjupade studier och upprätta kostnadsberäkningar rörande en
förlängning av Ansgariigatan i Vättersnäs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 306

Förvärv av fastigheterna Kortebo 2:121 och 2:122
Ks/2010:390 252
Sammanfattning
Tekniska kontoret har låtit upprätta ett köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar fastigheterna Kortebo 2:121 och Kortebo 2:122. Aktuella fastigheter utgör del av ett område som i översiktsplanen utgör utbyggnadsområde
för bostäder. Tekniska nämnden behandlar ärendet 2010-09-14. Under förutsättning att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska kontorets förslag tillstyrker stadskontoret förvärvet uppgående till totalt 6 950 tkr samt föreslår att köpeskillingen finansieras genom ökad upplåning.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2010-09-02 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-09-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-09-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning av att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska kontorets
förslag föreslås kommunfullmäktige besluta:
– Köpekontrakt avseende förvärv av fastigheterna Kortebo 2:121 och Kortebo
2:122 godkänns.
– Tilläggsanslag om 6 950 tkr tillställs tekniska nämnden för genomförande
av fastighetsförvärvet. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag till
beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Till kommunstyrelsen utdelas tekniska nämndens protokoll 2010-09-14 § 215
av vilket framgår att nämnden beslutat enligt tekniska kontorets förslag.
Det antecknas att viss komplettering gjorts under rubriken ”Tillträdesdag” i
upprättat förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpekontrakt avseende förvärv av fastigheterna Kortebo 2:121 och Kortebo
2:122 godkänns.
– Tilläggsanslag om 6 950 tkr tillställs tekniska nämnden för genomförande
av fastighetsförvärvet. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 307

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för kvartal 2
2010
Ks/2010:365 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 2 år 2010 samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 189 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2010-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 2 år
2010 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-09-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 2 år
2010 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 308

Medborgarförslag om transporter till sjöss
Ks/2009:527 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag pekar Torulfur Stefansson, Bernt Lindquist, Carl-Olof
Lindquist och Leif A Jansson på att man bör planera för båttransporter på
Munksjön samt för att rensa i Tabergsån så att det blir möjligt att paddla upp
till Hovslätts hembygdsgård.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 301 beslutat att medborgarförslaget
överlåts till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till stadsbyggnadsnämnden och stadsdirektören.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2009-11-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-22 § 131 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-06-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-08-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
T Stefansson
Stbn
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 309

Medborgarförslag om subventionering av periodkort för alla pensionärsgrupper
Ks/2010:312 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Leif Hagberg att alla pensionärer ska få nedsatt
pris på periodkort på Länstrafiken. Rabatten ska gälla oavsett ålder bara man
kan visa att man är pensionär.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 161 beslutat att medborgarförslaget
överlåts till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-06-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas till Länstrafiken
för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat och överlämnas till Länstrafiken
för kännedom.

Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Jönköpings Länstrafik AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 310

Inbjudan till informationsträff om kalkningen i Jönköpings kommun
Ks/2010:400 430
Sammanfattning
Länsstyrelsen, Nissans vattenråd samt kommunerna Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd och Tranemo arrangerar en informationsträff om kalkningsverksamheten i länet. Informationen äger rum den 30 september 2010 kl 16.00
– 19.00 vid Norra Mossebosjön. Sista anmälningsdagen är den 17 september
2010.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tekniska utskott bereds möjlighet att delta i informationsträffen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen tekniska utskott bereds möjlighet att delta i informationsträffen.

Beslutet expedieras till:
De valda genom kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-09-15

§ 311

Inbjudan till halvdagsseminarium ”Stadsbyggnadsvisionen – Staden
och sjöarna”
Ks/2010:405 027
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen anordnas ett seminarium
den 18 oktober 2010 kl 13.00 – 17.00. Seminariet äger rum på Filmstaden i
Jönköping och berör väsentliga delar av det pågående arbetet med stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Inbjudan
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 2010-10-18.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-09-15
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i seminariet 2010-10-18.

Beslutet expedieras till:
De valda genom kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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