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§ 22

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonom Per
Lantz, stadskontoret, om ärendet ”Ansvarsfördelning mellan fritidsnämnden
och tekniska nämnden vad gäller investeringar i samt drift och underhåll av
idrottsanläggingar”. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i februari 2010.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:3 ”Kommunal fastighetsavgift,
prognos för 2009 års bokslut”. Cirkuläret överlämnat till kommunalråden inom
ansvarsområde 1 och ekonomichefen.
Protokoll från extra bolagsstämma med Jönköpings Länstrafik AB 2009-11-19.
Minnesanteckningar från Studentbostadsgruppens sammanträde 2009-12-11.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2009-11-25 § 50-66.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Tekniska utskottets protokoll

2009-12-16 § 57-62

Kommundelsråd Barnarp

2009-12-08 § 18-24

Kommundelsråd Månsarp-Taberg

2009-12-03 § 42-47

Meddelas vi sammanträdet:
Ordföranden meddelar att ett seminarium om jämställdhetsfrågor kommer att
genomföras 2010-02-10 samt påminner om det årliga seminariet om internationella frågor som anordnas 2010-03-10. Båda seminarierna genomförs direkt
efter det att kommunstyrelsen avslutat sina förhandlingar.
Vidare informerar ordföranden om nya funktioner på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna avseende resa till Skottland för personal vid Sandagymnasiet.
Ekonomichefens beslut
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Stadsjurist Göran Forss beslut om uppsättande av banderoll enligt följande:
banderoll över Vindbrons västra sida
2010-04-01/25 med anledning av Dansfesten
2010-08-23/09-12 med anledning av Dansnät Jönköping HT 2010
banderoll över Vindbrons östra sida
2010-05-10/06-06 med anledning av firande av Sveriges Nationaldag
2010-08-09/09-05 med anledning av Jönköping Filmfestival
2010-09-07/10-03 med anledning av KulturDagNatt
2010-12-01/12 med anledning av Julmarknad på Hovrättstorget
banderoll över Vindbrons båda sidor
2010-06-28/07-11 med anledning av Internationell matmarknad.
Personalutskottets protokoll 2009-11-30 § 111-119.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Kommunrevisionens rapport avseende fördjupad granskning av anläggningstillgångar
Ks/2009:476 049
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2009-10-20 överlämnat rapport angående fördjupad granskning av anläggningstillgångar. Kommunrevisionen önskar
erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2010-01-29. Synpunkter
angående innehållet i rapporten har inhämtats från tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2009-10-20 med tillhörande rapport
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 257 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2009-12-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-12-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende fördjupad granskning av anläggningstillgångar 2009.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende fördjupad granskning av anläggningstillgångar 2009.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av kommunens
jämställdhetsarbete
Ks/2009:477 026
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Jönköpings kommun har med skrivelse 2009-10-20 överlämnat rapport angående granskning av kommunens jämställdhetsarbete.
Kommunrevisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast
2010-01-29.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2009-10-20 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2009-12-18 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-12-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på rekommendationer och synpunkter i revisionsrapport avseende granskning av kommunens jämställdhetsarbete.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
– Jämställdhetskommittén ges i uppdrag att ansvara för uppföljningen av fattade beslut gällande kommunens jämställdhetsarbete.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) yttrande 2010-01-13 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på rekommendationer och synpunkter i revisionsrapport avseende granskning av kommunens jämställdhetsarbete.
– Jämställdhetskommittén ges i uppdrag att ansvara för uppföljningen av fattade beslut gällande kommunens jämställdhetsarbete. När jämställdhetskommitténs uppdrag avslutats övertas uppgiften att följa upp verkställigheten av beslut angående kommunens jämställdhetsarbete av ledningsutskottet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-01-18 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på rekommendationer och synpunkter i revisionsrapport avseende granskning av kommunens jämställdhetsarbete.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Jämställdhetskommittén ges i uppdrag att ansvara för uppföljningen av fattade beslut gällande kommunens jämställdhetsarbete. När jämställdhetskommitténs uppdrag avslutats övertas uppgiften att följa upp verkställigheten av beslut angående kommunens jämställdhetsarbete av ledningsutskottet.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Jämställdhetskommittén
Ledningsutskottet
Personalchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Förslag till reglemente för upplåtelse av stiftelsen Bergströmska
donationens lägenheter i fastigheten Minnet i Jönköping
Ks/2009:385 003
Sammanfattning
Stadskontoret har med skrivelse 2009-08-12 överlämnat förslag till reglemente
för upplåtelse av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter i fastigheten
Minnet, Jönköping. Kommunstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-08-12 med förslag till reglemente
Tekniska nämndens beslut 2009-06-09 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2009-09-08 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2009-09-15 § 172 med tillhörande tjänsteskrivelse
Finansavdelningens skrivelse 2009-12-02
Kommunstyrelsens beslut 2009-12-16 § 450 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-08-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Reglemente för uthyrning av stiftelsen Bergströmska donationens lägenheter
i fastigheten Minnet i Jönköping godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2009-12-02, kompletterat 2010-01-13, vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) överlämnar reviderat yttrande 2010-01-26 och meddelar att ärendet utgår från behandling vid dagens
sammanträde.
Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2010
Ks/2010:62 009
Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum 2010-03-22. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2009-12-16 § 67
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges ordförande Anna Mårtensson (FP), med chefsjurist
Sven Eliasson som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2010-03-22.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges ordförande Anna Mårtensson (FP), med chefsjurist
Sven Eliasson som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2010-03-22.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
A Mårtensson
S Eliasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Mål och riktlinjer 2010 för Jobbtorg Jönköping
Ks/2010:53 030
Sammanfattning
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17 § 338 att inrätta
Jobbtorg Jönköping har stadskontoret, i samarbete med socialförvaltningen,
skol- och barnomsorgsförvaltningens vuxenutbildningsenhet och Arbetsförmedlingen, upprättat föreliggande förslag till mål och riktlinjer för verksamheten.
Mål och riktlinjer anges för samverkan mellan Jobbtorg Jönköping, socialförvaltningen respektive Arbetsförmedlingen samt riktlinjer för tidsramar och
arbetsprocessen på Jobbtorg Jönköping samt för uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-12-17 § 338
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-01-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Mål och riktlinjer för Jobbtorg Jönköping fastställs i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-13.
– Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen, årligen i januari månad, redovisa en utvärdering och uppföljning av verksamheten med eventuella förslag till reviderade mål och riktlinjer.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-01-18. Med hänvisning till
vad som anförs i yttrandet tillstyrks kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
med följande tillägg:
– Stadskontoret ges i uppdrag att senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2010 överlämna en rapport över utvecklingen av Jobbtorg.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Mats Greens (M)
– av kommunalrådet Peter Persson (S) tillstyrkta – förslag varvid kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Peter Perssons
(S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Peter Perssons (S) tilläggsförslag varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Kent Ly (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (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 beslutat att avslå
kommunalrådet Peter Perssons (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat följande:
– Mål och riktlinjer för Jobbtorg Jönköping fastställs i enlighet med stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-13.
– Stadskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen, årligen i januari månad, redovisa en utvärdering och uppföljning av verksamheten med eventuella förslag till reviderade mål och riktlinjer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Peter Perssons
(S) tilläggsförslag.
Beslutet expedieras till:
Arbetsförmedlingen
Stadsdirektören
Socialförvaltningen
Skol- och barnomsorgsförvaltningen
Arbetsmarknadschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Uppdrag beträffande idrottslokaler på Rosenlundsområdet
Ks/2009:517 290
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-22 § 258 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att i samverkan med fritidsnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt intressenterna på Rosenlundsområdet, ta fram underlag för
ställningstagande rörande eventuella nya idrottslokaler samt övrig utveckling
av området. I föreliggande tjänsteskrivelse lämnar stadskontoret ett förslag till
hur arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag i frågan kan genomföras och hur
samverkan med berörda nämnder samt övriga intressenter kan ske.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-22 § 258
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-11-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-11-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag rörande eventuella
nya idrottslokaler samt övrig utveckling av Rosenlundsområdet. I uppdraget
ingår bl.a. att i samarbete mellan kommunen och HV71 ta fram förslag till
uppförande av två ishallar på Rosenlundsområdet.
– Uppdraget genomförs i enlighet med vad som framgår av stadskontorets
tjänsteskrivelse och redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-01-15 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Utredningsuppdraget kompletteras med en jämförande studie av ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och konsekvenser av en etablering av ishall i Huskvarna respektive ytterligare en isyta på Råslätt.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Mats Greens (M)
– av kommunalrådet Peter Persson (S) tillstyrkta – förslag varvid kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Peter Perssons
(S) tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Peter Perssons (S) tilläggsförslag varvid ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Kent Ly (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Peter Persson (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 beslutat att avslå
kommunalrådet Peter Perssons (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram beslutsunderlag rörande eventuella
nya idrottslokaler samt övrig utveckling av Rosenlundsområdet. I uppdraget
ingår bl.a. att i samarbete mellan kommunen och HV71 ta fram förslag till
uppförande av två ishallar på Rosenlundsområdet.
– Uppdraget genomförs i enlighet med vad som framgår av stadskontorets
tjänsteskrivelse och redovisas till kommunstyrelsen senast i maj 2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Peter Perssons
(S) tilläggsförslag.
Beslutet expedieras till:
Fn
Stbn
Tn
Stadsdirektören
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§ 31

Yttrande över förslag till detaljplan för Stensholm 1:92 m fl, Eriksbergs trädgård, Huskvarna
Ks/2009:572 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2009-12-28 för yttrande
senast 2010-01-29 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Stensholm
1:92 m fl, Eriksbergs trädgård, Huskvarna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2009-12-28 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Stensholm 1:92 m fl, Eriksbergs trädgård, Huskvarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-01-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande överlämnas till stadsbyggnadsnämnden som kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan
för Stensholm 1:92 m fl, Eriksbergs trädgård, Huskvarna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifall kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Stensholm 1:92 m fl, Eriksbergs trädgård, Huskvarna.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Sbk
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§ 32

Seminarium ”Hur kan vi gestalta de nya LogPoint-områdena?”
Ks/2010:78 027
Sammanfattning
LogPoint AB inbjuder till seminarium om utformningen av de nya LogPointområdena. Det genomförs den 5 mars 2010 i Jönköping kl 8:30 – 12:00 och vid
seminariet kommer goda exempel att redovisas liksom ett aktuellt gestaltningsförslag.
Beslutsunderlag
Inbjudan från LogPoint AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott bereds möjlighet att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-27
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott bereds möjlighet att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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