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§1

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonom Per
Lantz, stadskontoret, och placeringssamordnare Lena Stålenbring, skol- och
barnomsorgsförvaltningen, om rapporten ”En jämförelse av kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv” av nätverket Väl Mätt.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12:00 med fortsatt sammanträde klockan 13:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Protokoll från Länsstyrelsens inspektion 2009-12-01 hos överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun. Protokollet överlämnat till överförmyndarnämnden
och chefsjuristen.
Skrivelse 2009-12-16 från Jönköpings Länstrafik AB om utbetalning av bidrag
för täckande av underskott enligt ägardirektiv för 2010.
Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för trygghet och säkerhet
2009-11-30.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2009-11-12 § 87-102.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 09:84 ”Budgetförutsättningar för
åren 2009-2013”.
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-30 § 179-186 och 2009-12-16 § 187189.
Välfärdsutskottets protokoll 2009-11-25 § 52-57.
Tekniska utskottets protokoll 2009-11-25 § 51-56.
Kommundelsrådens protokoll
Huskvarna

2009-11-03 § 41-50

Tenhult

2009-11-10 § 33-42

Gränna-Visingsö

2009-11-17 § 45-51

Skärstad-Ölmstad

2009-11-30 § 21-24

Lekeryd

2009-12-07 § 75-81.

Det antecknas att i anslutning till kommunstyrelsens inledande föredragningsdel uppvaktar kommunstyrelsen stadsdirektör Martin Andreae med anledning
av att han nyligen fyllt 50 år.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-13

§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja ansökan om utdelning ur
Bernard Hays understödsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien för personal vid skol- och barnomsorgsförvaltningen
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland, England och Sydafrika för personal vid socialförvaltningen.
Stadsdirektörens beslut
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB på 300 000 000 kronor för
rörelsekredit på kommunkoncernens koncernkonto i Swedbank.
Ekonomichefens beslut
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
T f stadsdirektörens respektive chefsjuristens beslut om yttrande enligt lagen
om TV-övervakning.
Stadsjurist Göran Forss beslut om uppsättande av banderoll över Vindbron
2010-04-05/2010-05-02 med anledning av festivalen Popadelica.
Respektive avdelningschefs beslut om visstidsanställning av personal inom
stadskontoret.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Afrikanska Utvecklings- och Integrationsföreningen 7 500 kr till
TV-projekt för 2009.
Ledningsutskottets protokoll 2009-11-30 § 179-186 och 2009-12-16 § 187189.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Yttrande över promemorian ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” (DS 2009:60)
Ks/2009:543 107
Sammanfattning
Finansdepartementet har remitterat promemorian ”Allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag” (Ds 2009:60) för inhämtande av synpunkter. Jönköpings
kommun är inte en av de utsedda remissinstanserna, men kommunen har valt
att ändå lämna sina synpunkter till Finansdepartementet.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets promemoria ” Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” (Ds 2009:60)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-04 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. I tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta
följande:
– Yttrande över promemorian ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”
(Ds 2009:60) avges till Finansdepartementet enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över promemorian ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”
(Ds 2009:60) avges till Finansdepartementet enligt av kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (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 Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Andreas Persson (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 beslut
– Yttrande över promemorian ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”
(Ds 2009:60) avges till Finansdepartementet enligt stadskontorets förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Anslag för projekt triangelspår Månsarp
Ks/2009:568 500
Sammanfattning
För att förbättra tillgängligheten för järnvägstrafik till och från Torsviksområdet planeras byggande av ett triangelspår vid industrispårets anslutning till
Vaggerydsbanan vid Månsarp. I projektet ingår också justering av industrispårets höjdläge på en sträcka av 1400 m. Investeringen i projektet kalkyleras
till 72 mnkr inklusive byggherrekostnader. Efter avdrag för bidrag från
Europeiska Regionala fonden och Banverket beräknas 42 mnkr återstå för
kommunen att finansiera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2009-11-30 § 180 inkl. tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med totalt 72 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggande av nytt triangelspår Månsarp-Torsvik samt för profiljustering på del
av Torsviksbanan.
– Anslaget finansieras med 15 mnkr i bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt med 15 mnkr i bidrag från Banverket.
– Återstående 42 mnkr finansieras av kommunen genom disposition av budgeterat anslag för projektet i 2010 år budget med 35 mnkr, genom överföring av 5 mnkr från 2009 års anslag för nya infrastrukturprojekt till 2010,
medan återstående 2 mnkr beaktas under 2011 i kommande beslut om VIP
2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med totalt 72 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggande av nytt triangelspår Månsarp-Torsvik samt för profiljustering på del
av Torsviksbanan.
– Anslaget finansieras med 15 mnkr i bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt med 15 mnkr i bidrag från Banverket.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Återstående 42 mnkr finansieras av kommunen genom disposition av budgeterat anslag för projektet i 2010 år budget med 35 mnkr, genom överföring av 5 mnkr från 2009 års anslag för nya infrastrukturprojekt till 2010,
medan återstående 2 mnkr beaktas under 2011 i kommande beslut om VIP
2011-2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Byggnation av friskvårdsanläggning vid Högskolan
Ks/2009:567 834
Sammanfattning
Stiftelsestyrelsen för Högskolan i Jönköping har 2009-12-07 § 74 bl.a. beslutat
att man vill låta uppföra en friskvårdsanläggning på kv. Lappen samt att uppdra
åt Högskoleservice att teckna hyresavtal med HÖFAB och beställa igångsättning av projektet hos HÖFAB. Beslutet gäller under förutsättning av att Jönköpings kommun uppfyller överenskommelsen beträffande Munksjögatans upprätning, sänkning och överbyggnad.
Jönköpings Rådhus AB har 2009-12-16 § 63 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av Aktiveum samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB
i enlighet med inlämnat förslag.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB styrelseprotokoll 2009-12-16 § 63 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker det av styrelsen
för Jönköpings Rådhus AB, 2009-12-16 § 63, redovisade förslaget till beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Yrkande
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar viss förändring i tidigare avgivet förslag innebärande att beslutsförslaget ges följande lydelse:
– Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion av
friskvårdsanläggning vid Högskolan samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB i enlighet med inlämnat förslag.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Protokollsanteckning
Inger Ekengard (C), Peter Jutterström (M), Astrid Johansson (KD), Nils-Erik
Davelid (FP) och Birgit Sievers (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi förutsätter att parkeringsfrågan löses på ett tillfredsställande sätt.”
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i protokollsanteckningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av friskvårdsanläggning vid Högskolan samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB i enlighet med inlämnat förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Ekonomirapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2009:566 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2009-12-16 § 64 överlämnat Ekonomirapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2009-12-16 § 64 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Finansrapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2009:565 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2009-12-16 § 65 överlämnat Finansrapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2009-12-16 § 65 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 3 2009 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Jönköpings kommun avseende Öxnehaga. Oktoberrapport 2009
Ks/2009:548 132
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-03 att teckna utvecklingsavtal med staten
om lokalt utvecklingsarbete för 2008 – 2010 avseende Öxnehaga. Genom avtalet åtar sig kommunen att årligen skriftligen redovisa till regeringen, i den så
kallade Oktoberrapporten, hur det lokala arbetet utvecklats under året.
Beslutsunderlag
Lokalt utvecklingsavtal för 2008 - 2010 mellan staten och Jönköpings kommun
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-09 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2009-12-17 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande fogas till rapporten.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
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.

Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Andreas Persson (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 beslut
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Integrationssamordnaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2009:574 009
Sammanfattning
Från och med 2009-10-15 har en befattning som biträdande stadsdirektör inrättats inom stadskontoret. Den innehas från och med samma datum av finanschefen Björn Söderlundh. Stadskontoret föreslår att Björn Söderlundh utses som
kontrasignerande tjänsteman vid tecknande av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2007-01-10 § 11
Kommunstyrelsens beslut 2007-08-29 § 288
Kommunstyrelsens beslut 2009-10-14 § 361
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-08-29 § 288 och
2007-01-10 § 11 utses fr.o.m. 2010-01-14 till kontrasignerande tjänsteman,
vid förfall för stadsdirektör Martin Andreae, biträdande stadsdirektör Björn
Söderlundh eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-01-10 § 11 är fr.o.m.
2010-01-14 kontrasignerande tjänsteman vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses chefsjurist Sven Eliasson.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-08-29 § 288 och
2007-01-10 § 11 utses fr.o.m. 2010-01-14 till kontrasignerande tjänsteman,
vid förfall för stadsdirektör Martin Andreae, biträdande stadsdirektör Björn
Söderlundh eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.

Justerandes signatur
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– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2007-01-10 § 11 är fr.o.m.
2010-01-14 kontrasignerande tjänsteman vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses chefsjurist Sven Eliasson.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
M Andreae
B Söderlundh
S Eliasson
Ks diarium

Justerandes signatur
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§ 11

Medborgarförslag om bovärdar
Ks/2009:400 009
Sammanfattning
Leif Hagberg föreslår i ett medborgarförslag, daterat 2009-08-23, att det i varje
förort ska finnas en bovärd med kunskaper om handikappfrågor och psykiska
besvär.
Kommunfullmäktige har 2009-08-27 § 195 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har därefter remitterats till det lokala brottsförebyggande rådet för synpunkter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2009-08-23
Lokala brottsförebyggande rådets skrivelse 2009-12-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2009-12-18 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Lokala brottsförebyggande rådet
Ks diarium

Justerandes signatur
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§ 12

Medborgarförslag om öppna sammanträden
Ks/2009:506 006
Sammanfattning
Lisa Maria Ek föreslår i medborgarförslag 2009-11-03 att samtliga nämndssammanträden i Jönköpings kommun blir öppna för allmänhet och media.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 301 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2009-11-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2009-12-16 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-23 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
L M Ek
Ks diarium

Justerandes signatur
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§ 13

Tillfälliga skollokaler på Attarpsskolan F-5
Ks/2009:555 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår att tillfälliga skollokaler etableras på
Attarpsskolan i syfte att tillgodose ett ökat behov av skollokaler i Bankeryd i
avvaktan på att ytterligare permanenta lokaler för skola skapas i området. Det
föreligger två alternativ till lösning av tillfälliga skollokaler. Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår alternativet att en nyproducerad modul hyrs in med
plats för 80 elever. Utifrån ett kommunalekonomiskt helhetsperspektiv föreslår
stadskontoret alternativet att den befintliga modulen på Junedalsskolan flyttas
till Attarpsskolan.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-12-08 § 144 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tillfälliga lokaler för F-5 vid Attarpsskolan, tekniska kontorets hyreskalkyl
2009-12-03
Flytt av paviljong, Junedalsskolan, tekniska kontorets kalkyl 2009-06-22
Stadskontorets yttrande 2009-12-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-12-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tillfälliga skollokaler etableras på Attarpsskolan genom att modul flyttas
från Junedalsskolan till Attarpsskolan.
– Investering uppgående till totalt 4,5 mnkr 2010 finansieras genom anslaget
Lokalanpassning grundskola och skolbarnomsorg. Tillkommande hyreskostnad under verksamhetsåret 2010 finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens anslag.
– Tillkommande hyreskostnad för år 2011-2013 beaktas i VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tillfälliga skollokaler etableras på Attarpsskolan genom att modul flyttas
från Junedalsskolan till Attarpsskolan.
– Investering uppgående till totalt 4,5 mnkr 2010 finansieras genom anslaget
Lokalanpassning grundskola och skolbarnomsorg. Tillkommande hyresJusterandes signatur
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kostnad under verksamhetsåret 2010 finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens anslag.
– Tillkommande hyreskostnad för år 2011-2013 beaktas i VIP 2011-2013.

Justerandes signatur
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§ 14

Motion om belysning m m på Björkkullen, Råslätt
Ks/2009:92 330
Sammanfattning
Rolf Wennerhag (S) anför i motion 2009-01-27 att Björkkullen på Råslätt under den mörkare årstiden känns mindre bekväm att vistas på eftersom belysningen ofta är ur funktion och det i övrigt är en mörk miljö med täta buskage
mellan Björkkullen och låg- och mellanstadieskolan. Motionären menar att
med ganska enkla medel skulle denna björkkulle kunna bli en riktigt spännande
upplevelsemiljö med en modern belysning som också lyfter fram effekter som
skapar trygghet och harmoni för besökarna. För att öka tryggheten och upplevelsen kring Björkkulle föreslår motionären därför att kommunfullmäktige
beslutar att ta fram en åtgärdsplan i enlighet med vad som anförs i motionen
och att detta genomförs skyndsamt.
Kommunfullmäktige har 2009-01-29 § 9 beslutat att remitterar motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-01-27
Fritidsnämndens beslut 2009-03-19 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-04-16 § 129 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 258 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Vätterhem lösa ansvarsfrågan beträffande befintlig belysning på Björkkullen.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och Vätterhem överväga förbättringar av belysningen i området med
den inriktning som anges i motionen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ansvara för att befintlig belysning på
Björkkullen fungerar och att området hålls välskött samt för att utarbeta en
åtgärdsplan i enlighet med motionärens intentioner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Vätterhem lösa ansvarsfrågan beträffande befintlig belysning på Björkkullen.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och Vätterhem överväga förbättringar av belysningen i området med
den inriktning som anges i motionen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 15

Yttrande över SLU:s slutrapport ”Möjligheter till intensivodling av
skog” (MINT)
Ks/2009:479 430
Sammanfattning
Jordbruksdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2010-01-15 yttra sig över rapporten ”Möjligheter till intensivodling av skog”
som på regeringens uppdrag utarbetats av Sveriges lantbruksuniversitet.
Beslutsunderlag
Jordbruksdepartementets remiss 2009-10-13
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 259 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som kommunens yttrande till Jordbruksdepartementet över SLU:s slutrapport "Möjligheter till intensivodling av skog” överlämnas det av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) särskilt upprättade förslaget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Som kommunens yttrande till Jordbruksdepartementet över SLU:s slutrapport "Möjligheter till intensivodling av skog” överlämnas det av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) särskilt upprättade förslaget.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Som kommunens yttrande till Jordbruksdepartementet över SLU:s slutrapport "Möjligheter till intensivodling av skog” överlämnas det av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) särskilt upprättade förslaget.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Jordbruksdepartementet, tn
Justerandes signatur
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§ 16

Fortsatt utredningsarbete kring Ramprogram för södra Munksjön
Ks/2009:545 210
Sammanfattning
Skiss till ramprogram för södra Munksjön har under perioden 31 augusti till 30
oktober 2009 varit föremål för samråd. En samrådsredogörelse har upprättats, i
vilken remissvaren sammanfattats och kommenterats samt förslag till fortsatt
arbete återfinns. Det fortsatta utredningsarbetet avseende Ramprogram för södra Munksjön och Kommunikationsstrategin föreslås genomföras enligt föreslagen inriktning för det fortsatta utredningsarbetet i samrådsredogörelsen och
resultera i följande samrådshandlingar: ”Förslag till ramprogram för södra
Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-04
Samrådsredogörelse 2009-12-01
Bilaga till samrådsredogörelsen 2009-12-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Fortsatt utredningsarbete avseende ramprogram för södra Munksjön och
kommunikationsstrategin genomförs enligt den inriktning som framgår av
samrådsredogörelsen med syfte att ta fram samrådshandlingarna ”Förslag
till ramprogram för södra Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”.
– Kostnaderna för utredningsarbetet 2,5 mkr belastar Stadsbyggnadsvisionens
anslag för år 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-22 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med beaktande av de synpunkter och
förtydligande som anges i kommunalrådsyttrandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Till kommunstyrelsen utdelas av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) reviderat förslag till beslut innebärande att stadskontorets förslag tillstyrks med ändringarna dels att ärendet förs till kommunfullmäktige för beslut, dels att andra
strecksatsen ges följande lydelse:
– Budgeterat anslag om 2,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för
utredningsarbetet.

Justerandes signatur
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Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i de föreslagna ändringarna.
Yrkande
Med instämmande i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag yrkar Inger
Ekengard (C) bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag innebärande att i det fortsatta utredningsarbetet beakta de synpunkter och förtydliganden
som anges i oppositionsrådets kommunalrådsyttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fortsatt utredningsarbete avseende ramprogram för södra Munksjön och
kommunikationsstrategin genomförs enligt den inriktning som framgår av
samrådsredogörelsen med syfte att ta fram samrådshandlingarna ”Förslag
till ramprogram för södra Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”. I utredningsarbetet ska de synpunkter och förtydliganden som anges i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande beaktas.
– Kostnaderna för utredningsarbetet 2,5 mkr belastar Stadsbyggnadsvisionens
anslag för år 2010.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 17

Anslag för fördjupad utredning av stationsläge Munksjön
Ks/2009:569 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut om VIP 2010-2012 avsatt 3 miljoner kronor
för fortsatt utredning av Götalandsbanans stationsläge under 2010. Stadskontoret föreslår att ett fördjupat utredningsarbete inleds för att det ska vara möjligt
att med större säkerhet avgränsa det område som erfordras för ny höghastighetstågstation. Arbetet ska även omfatta de geotekniska förutsättningarna för
tunnelpåslag väster- och österut samt att lägga fast spårläget söder om Munksjön. Stationsanläggningen behöver också dimensioneras och avgränsas med
hänsyn till planerat trafikupplägg mm. Utredningarna ska utföras med sådan
kvalitet att de kan utgöra underlag för kommande järnvägsutredning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag i 2010 års budget med 3 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för fördjupad utredning av stationsalternativ Munksjön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag i 2010 års budget med 3 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för fördjupad utredning av stationsalternativ Munksjön.

Justerandes signatur
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§ 18

Kommundelsutveckling i Gränna
Ks/2009:560 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ett arbete med kommundelsutveckling påbörjas i Gränna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-12-10 § 439 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Gränna näringslivsförening 2009-11-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med olika lokala
intressenter inleda ett arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för
kommundelsutveckling i Gränna med målsättningen att kommunfullmäktige under 2010 kan ta ställning till planen och de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med olika lokala
intressenter inleda ett arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för
kommundelsutveckling i Gränna med målsättningen att kommunfullmäktige under 2010 kan ta ställning till planen och de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet.

Justerandes signatur
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§ 19

Tomtpriser för bostäder
Ks/2009:505 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2009-12-08 § 269 föreslagit kommunfullmäktige att tomtpriserna för bostäder bibehålls oförändrade med hänvisning till gällande konjunkturläge.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 269 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls oförändrade tills vidare.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-17 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg och
ändringar:
– Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med bostadsrätt fortsätter
nuvarande tomtpris om zonpriset x 1,50 att gälla.
– Tomtpriserna på Hisingstorp reduceras med 50 tkr för singeltomter och med
25 tkr för grupphus i storkvarter.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar reviderat kommunalrådsyttrande 2010-01-13 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks
med följande tillägg och ändringar:
− Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med bostadsrätt fastställs
tomtpriset till nuvarande zonpris x 1,25.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs
tomtpriset till nuvarande zonpris x 0,75.
− Tomtpriserna på Hisingstorp reduceras med 50 tkr för singeltomter och
med 25 tkr för grupphus i storkvarter.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls oförändrade tills vidare.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag 2010-01-13.

Justerandes signatur
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§ 20

Tomträttsavtal för fastigheten Fågeln 12, Lönnholmsgatan,
Jönköping
Ks/2010:54 256
Sammanfattning
Fastigheten Fågeln 12, Lönnholmsgatan, Jönköping är upplåten med tomträtt.
Avtalet har gällt i 60 år från och med år 1950. Tomträttsinnehavaren, bostadsrättsföreningen Framtidshem nr 1, har meddelat att man önskar erhålla ny upplåtelse av tomträtten till fastigheten varför tekniska nämnden överlämnar upprättat förslag till nytt tomträttsavtal. Den nya avgälden har beräknats till 75 000
kronor per år.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-01-12 § 16 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Fågeln 12 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Fågeln 12 godkänns.
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§ 21

Hemställan om delegation av tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken
Ks/2009:549 002
Sammanfattning
Länsstyrelsen har genom beslut daterat 2008-12-11 överlåtit viss tillsyn enligt
miljöbalken till miljönämnden i Jönköpings kommun. Miljönämnden har under
2009 förstärkt miljökontoret med ytterligare en tjänst. Tjänsten har inneburit en
förstärkning inom bl. a. avfalls- och energiområdet. Förändringar av lagstiftning under 2009 har inneburit att befintliga tillsynsresurser har frigjorts. Den
allmänna lågkonjunkturen har också inneburit ett bortfall av tillsynsobjekt i
samband med nedläggningar och konkurser av företag. Miljökontoret föreslår
därför nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att begära övertagande
av ytterligare tillsyn enligt miljöbalken.
Miljönämnden har vid sitt sammanträde 2009-12-09 beslutat föreslå kommunfullmäktige:
– Jönköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen om ytterligare övertagande
av delegation av tillsyn enligt 9 och 10 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nedanstående verksamheter och
verksamhetskoder:
Anläggning för miljöfarligt avfall – Överskottet 1 90.50
Ekmans Jönköping AB
39.10, 90.390
Länssjukhuset Ryhov
90.50, 50.10
Miljöstation - Backen 1:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Flahult 21:30
90.50, 90.40
Miljöstation - Landån 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Mad 1:18 Kaxholmen
90.50, 90.40
Miljöstation - Smörblomman 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Visingsborg 3:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Överskottet 1
90.50, 90.40
– Jönköpings kommun föreslår att övertagandet gäller från och med
2010-03-01.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2009-12-09 § 146 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker miljönämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen om ytterligare övertagande
av delegation av tillsyn enligt 9 och 10 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nedanstående verksamheter och
verksamhetskoder:
Anläggning för miljöfarligt avfall – Överskottet 1 90.50
Ekmans Jönköping AB
39.10, 90.390
Länssjukhuset Ryhov
90.50, 50.10
Miljöstation - Backen 1:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Flahult 21:30
90.50, 90.40
Miljöstation - Landån 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Mad 1:18 Kaxholmen
90.50, 90.40
Miljöstation - Smörblomman 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Visingsborg 3:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Överskottet 1
90.50, 90.40
– Jönköpings kommun föreslår att övertagandet gäller från och med
2010-03-01.
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