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§ 56

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Per-Eric Alzén om preliminärt bokslutsresultat för 2009 samt förslag till resultatfondsreglering och överföring av investeringsanslag till 2010.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.
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§ 57

Meddelanden
Anmäls:
Miljödomstolens dom 2010-01-29 avseende ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för muddring och utfyllnad m m för anläggande av ny gäst- och småbåtshamn på Visingsö samt tippning av muddermassor i Vättern. Beslutet överlämnat till kommunalråden inom ansvarsområde 3, stadsbyggnadskontoret och
tekniska kontoret.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:10 ”Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010”. Cirkuläret överlämnat till kommunalråden inom ansvarsområde 1 och ekonomichefen.
Länstrafikens bokslutsprognos för 2009. Skrivelsen överlämnad till stadsdirektören, ekonomichefen och stadsbyggnadskontoret.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-25 § 12-24
Välfärdsutskottets protokoll 2010-01-27 § 1-2
Meddelas vi sammanträdet:
Ordföranden meddelar att det årliga seminariet om internationella frågor kommer att genomföras 2010-03-10 direkt efter det att kommunstyrelsen avslutat
sina förhandlingar.
Vidare meddelar ordföranden att Rådsalen sannolikt inte kommer att kunna tas
i anspråk för kommunstyrelsens sammanträden fr.o.m. 2010-04-14 som tidigare planerats.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 58

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England för personal vid Ribbaskolan
till USA för personal vid Bäckadalsgymnasiet.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Chefsjuristens beslut om yttrande enligt lagen om TV-övervakning.
Stadsjurist Göran Forss beslut om flaggning vid Rådhuset med anledning av
företagsbesök från USA 2010-02-05.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Hyresgästföreningen 5 000 kr för administration av hemsida för
Öxnehaga, Lucky Fellas AB 30 000 kr för produktion av filmen ”No Kids”
samt Friluftsfrämjandet Öxnegården 186 000 kr för folkhälsoarbetet i Öxnehaga under år 2010.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-25 § 12-24.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 59

Preliminärt bokslutsresultat för 2009 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2010
Ks/2010:100 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för 2009, vilken samtidigt utgör preliminärt bokslut. I det preliminära
bokslutet ingår också förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas resultatfonder. Likaså presenteras investeringsbudgetens avräkning för
2009 med förslag till överföring av investeringsanslag till 2010.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-12 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för 2009.
Förslag till kommunfullmäktige
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2010 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 163 627 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 600 tkr, medan 27 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2009 års bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-02-17 vari
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-02-22 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Det antecknas att efter önskemål av Alf Gustafsson (S) meddelar ordföranden
att ambitionen är att till kommunstyrelsen återkommande redovisa uppföljning
av kommunstyrelsens verksamheter och ekonomi.
Kommunstyrelsens beslut
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för 2009.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2010 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 163 627 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
163 600 tkr, medan 27 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2009 års bokslut.
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§ 60

Utvärdering av centraliseringsprojektet JITIS06
Ks/2009:221 005
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-07 § 120 att uppdra till stadskontoret att
senast i januari 2010 till kommunstyrelsen redovisa en utvärdering av centraliseringsprojektet JITIS06. Stadskontoret överlämnar med skrivelse 2010-01-29
rapport angående utvärdering av projekt JITIS06.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelses beslut 2009-04-07 § 120
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Avrapporteringen av centraliseringsprojektet JITIS06 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-02-10 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport angående utvärdering av centraliseringsprojektet JITIS06 godkänns.
– Inriktningen i handlingsplan för IS-IT-avdelningen 2010 – 2012 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport angående utvärdering av centraliseringsprojektet JITIS06 godkänns.
– Inriktningen i handlingsplan för IS-IT-avdelningen 2010 – 2012 godkänns.

Beslutet expedieras till:
Is/It-chefen
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§ 61

Rapport om 2009 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2010:72 019
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-01-29 överlämnat rapport om
2009 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och
Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapporten ”Samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår under 2009” godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapporten ”Samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår under 2009” godkänns.
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§ 62

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av tillgänglighet
för funktionshindrade i Jönköpings kommun
Ks/2009:467 750
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med
att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Granskningen har omfattat
stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, socialtjänsten och stadskontoret.
Bakgrunden till arbetet är de regler i plan- och bygglagen som 2001-07-01
trädde i kraft och som innebär att alla enkelt avhjälpta hinder senast år 2010
ska undanröjas på allmänna platser och i befintliga byggnader som besöks av
allmänheten. Revisionens granskning tar i första hand sikte på detta arbete men
därutöver granskas stadsbyggnadskontorets, tekniska kontorets och socialtjänstens övriga arbete med tillgänglighetsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport samt missiv 2009-10-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-01-19 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn och revidering av
kommunens handikappolitiska program.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod sammanställa
och till kommunfullmäktige redovisa samtliga nämnders uppföljning av det
handikappolitiska programmet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på rapporten ”Tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings kommun”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-11 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-02-15 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsen
för egen del beslutar följande:

Justerandes signatur
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– Berörda nämnder uppmanas att vid kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2010 redovisa det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade
uppdraget att göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med att åtgärda
samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade bedrivs och att denna
redovisning omfattar en genomgång av vilka åtgärder som gjorts respektive
återstår samt hur mycket av de anvisade och reserverade medlen som förbrukats.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker det av kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) föreslagna tillägget med den ändringen att det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade uppdraget ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2010.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på rapporten ”Tillgänglighet för funktionshindrade i Jönköpings kommun”.
– Berörda nämnder uppmanas att vid kommunfullmäktiges sammanträde i
april 2010 redovisa det av kommunfullmäktige 2009-08-27 § 201 utdelade
uppdraget att göra en förnyad delredovisning av hur arbetet med att åtgärda
samtliga enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade bedrivs och att denna
redovisning omfattar en genomgång av vilka åtgärder som gjorts respektive
återstår samt hur mycket av de anvisade och reserverade medlen som förbrukats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn och revidering av
kommunens handikappolitiska program.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att en gång per mandatperiod sammanställa
och till kommunfullmäktige redovisa samtliga nämnders uppföljning av det
handikappolitiska programmet.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Tn
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§ 63

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Jönköpings län
Ks/2009:522 430
Sammanfattning
Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter på land och i vattnet. Därutöver finns ett utökat strandskydd för vissa sjöar enligt särskilt beslut av länsstyrelsen år 1975. Inom Jönköpings kommun gäller det sju sjöar och dessa förordnanden upphör att gälla 2014-12-31. Länsstyrelsen ska nu göra en översyn
av dessa och bedöma om det finns ett behov av att även i fortsättningen ha ett
utvidgat strandskydd. I sådant fall ska länsstyrelsen besluta om nya förordnanden och vill därför höra kommunen inför översynen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2009-11-09
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse daterade 2010-01-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till länsstyrelsen i Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Stbn

Justerandes signatur
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§ 64

Anslag till förstudie och projektering av Munksjögatans ändrade
sträckning och sänkning
Ks/2010:83 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att 2,4 mnkr ställs till nämndens förfogande för förstudie och projektering av Munksjögatans ändrade sträckning och
sänkning vid Högskolan. Investeringen som i sin helhet beräknats till 30,5
mnkr är planerad för att möjliggöra Högskolans uppförande av en friskvårdsanläggning. Det senare projektet förutsätter en överbyggnad av Munksjögatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-28 medge Högskolefastigheter i Jönköping AB att genomföra nyproduktion av en friskvårdsanläggning.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 2,4 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för förstudie och
projektering av planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan i 2010 års investeringsbudget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 2,4 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för förstudie och
projektering av planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan i 2010 års investeringsbudget.
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§ 65

Friköpsavtal för ELL-EFF Fastigheter AB avseende fastigheten
Härden 5 i Jönköping
Ks/2010:71 315
Sammanfattning
ELL-EFF Fastigheter AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnation av
kontorshus på fastigheten Härden 5 i Jönköping. Bolaget har hemställt om att
få lösa 21 parkeringsplatser med friköpsavtal.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29 om ersättningsbelopp för
parkeringsplats
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-20 med förslag till friköpsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och ELL-EFF Fastigheter AB
avseende fastigheten Härden 5 i Jönköping godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och ELL-EFF Fastigheter AB
avseende fastigheten Härden 5 i Jönköping godkänns.

Beslutet expedieras till:
ELL-EFF Fastigheter AB
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 66
Anslag för värmeslingor i Smedjegatan
Ks/2010:82 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att tidigare beviljat anslag för förnyelse
av Östra Centrum utökas med 1 mnkr för att komplettera planerad omläggning
av Smedjegatan med värmeslingor.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-02-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat anslag med 1 mnkr till projekt Förnyelse Östra Centrum ställs till
stadsbyggnadsnämndens förfogande för att komplettera omläggning av
Smedjegatan med värmeslingor.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering inom stadsbyggnadsnämndens
totala investeringsram 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Yrkande
Kommunalrådet Anna-Mari Nilsson (C) föreslår det tillägget att den första
strecksatsen avslutas med följande text: ”under förutsättning att uppvärmning
sker genom returvärme från fjärrvärmesystemet”.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat anslag med 1 mnkr till projekt Förnyelse Östra Centrum ställs till
stadsbyggnadsnämndens förfogande för att komplettera omläggning av
Smedjegatan med värmeslingor under förutsättning att uppvärmning sker
genom returvärme från fjärrvärmesystemet.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering inom stadsbyggnadsnämndens
totala investeringsram 2010.

Justerandes signatur
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§ 67

Ansökan om statligt stöd till investeringar som främjar hållbar
stadsutveckling
Ks/2010:98 250
Sammanfattning
Delegationen för hållbara städer har i uppdrag att under 2010 fördela totalt
200 mnkr i statligt stöd till åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling. Huvuddelen av stödet ska gå till ett fåtal investeringsprojekt och en mindre del till
ett antal planeringsprojekt. Stadskontoret föreslår att Jönköpings kommun ansöker om bidrag till ett investeringsprojekt (44 mnkr) och ett planeringsprojekt
(2,6 mnkr) för att skapa ett hållbart transportsystem och ett planeringsprojekt
(2,0 mnkr) för att möjliggöra en bostadsbebyggelse intill Simsholmens avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11
Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar
stadsutveckling – Investeringsprojekt ”Hållbara transporter – ryggraden i den
hållbara staden”
Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar
stadsutveckling – Planeringsprojekt ”Hållbara transporter – ryggraden i den
hållbara staden”
Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar
stadsutveckling – Planeringsprojekt ”In sight, in mind – avloppsreningsverket
i centrum”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tre förslag till ansökningar om statligt stöd till investeringar
som främjar hållbar stadsutveckling godkänns med tillsammans 48,6 mnkr
2011-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tre förslag till ansökningar om statligt stöd till investeringar
som främjar hållbar stadsutveckling godkänns med tillsammans 48,6 mnkr
2011-2014.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Delegationen för hållbara städer, Miljövårdsberedningen
Boverket
Samhällsbyggnadsstrategen
Miljöstrategen
H Zetterholm
M Bäckström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Medverkan i Earth Hour 2010
Ks/2010:77 420
Sammanfattning
Världsnaturfondens initiativ Earth Hour 2010 är en manifestation för att uppmärksamma och öka medvetenheten om klimathotet som världen utsätts för. I
Sverige är just nu bl.a. 58 kommuner anmälda att delta. Jönköpings kommun
deltog i manifestationen 2009 och stadskontoret föreslår att kommunen deltar
även 2010 med syfte att ytterligare aktualisera klimatfrågan.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Jönköpings kommun ska delta i Världsnaturfondens initiativ Earth Hour
2010. Kostnader för annonsering, informationsmaterial m.m. (ca 40 tkr) belastar miljömålsanslaget och ombudgeteras till stadskontoret (miljöstrategen).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun ska delta i Världsnaturfondens initiativ Earth Hour
2010. Kostnader för annonsering, informationsmaterial m.m. (ca 40 tkr) belastar miljömålsanslaget och ombudgeteras till stadskontoret (miljöstrategen).

Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 69

Försäljning av fastigheten Porten 1, Bäckalycke Herrgård, Jönköping
Ks/2010:65 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden gav genom beslut 2006-12-05 § 249 tekniska kontoret i
uppdrag att sälja bl a Porten 1. Fastigheten har därför bjudits ut för budgivning
genom annonsering i Jönköpings-Posten. förfarandet har resulterat i ett inkommet anbud från Bostadsfastigheter i Jönköping AB. Efter förhandling med
anbudsgivaren har ett förslag till köpeavtal upprättats avseende försäljning av
Porten 1 för en köpeskilling om 12 300 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-01-12 § 20 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till köpeavtal
Översiktskarta
Kommunstyrelsens beslut 2010-02-10 § 50 om återremiss
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-10
Kommunstyrelsen har 2010-02-10 § 50 beslutat att återremittera ärendet till
stadskontoret för ekonomisk analys, att uppta ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-24 samt att hemställa att ärendet upptas
på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-25.
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Porten 1,
Jönköping till Bostadsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om
12 300 000 kr godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Porten 1,
Jönköping till Bostadsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om
12 300 000 kr godkänns.
Justerandes signatur
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§ 70
Konferens ”Klimatet, samhället och individen”
Ks/2010:97 027
Sammanfattning
Årligen arrangeras i Jönköping en klimatkonferens och temat för årets konferens är ”Klimatet, samhället och individen”. Konferensen avser att belysa hur
samhällets klimatåtgärder svarar mot det s k tvågradersmålet samt individens
ansvar och möjligheter att agera i klimatfrågan. Konferensen arrangeras av
Högskolan, Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun, Jönköping Energi
AB, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Vägverket. Den
genomförs den 6 maj 2010 kl 11.30 – 16.30 och är kostnadsfri.
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
konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-02-24
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
konferensen.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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