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§ 71

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredare
Andreas Zeidlitz om folkmängdsprognos 2010-2013 med utblick mot 2019.
Under informationen närvarar även utredningschef Staffan Johansson.
Vidare informerar stadsdirektör Martin Andreae om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2009.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 72

Meddelanden
Anmäls:
Miljönämndens beslut 2010-02-03 § 23 med redovisning av ej avgjorda ärenden.
Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för trygghet och säkerhet
2010-02-11.
Minnesanteckningar från sammanträde med Rådet för arbete och sysselsättning
2010-02-05.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Inbjudan till information om internationella frågor 2010-03-10.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:12 ”Budgetförutsättningar för
åren 2010-2013”.
Ledningsutskottets protokoll 2010-02-08 § 25-29, 2010-02-15 § 30-32 och
2010-02-22 § 33-43.
Kommundelsrådens protokoll
Huskvarna

2009-12-08 § 51-59

Skärstad-Ölmstad

2010-02-01 § 25-27

Bankeryd

2010-02-03 § 1-10

Anmäls vid sammanträdet:
Öppet brev till regeringen angående höghastighetsbanor från ordförande i
kommunstyrelsen och regionala organ utefter de tänkta bansträckningarna.
Brevet daterat 2010-03-10.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Österrike för personal vid Kultur Jönköpings kommun
till Tyskland för personal vid Bäckadalsgymnasiet och Per Brahegymnasiet
till Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Holland för personal vid Sandagymnasiet
till England för personal vid socialförvaltningen.
Stadsdirektörens beslut om besluts- och behörighetsattestanter år 2010 för
stadskontoret.
Finanschefens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB på
45.000.000 kronor för lån från Kommuninvest med utbetalningsdag
2010-02-17.
Chefsjuristens beslut:
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
om yttrande enligt lagen om TV-övervakning.
Stadsjurist Göran Forss beslut att avslå begäran om att ta del av allmän handling.
Näringslivschefens beslut:
om bidrag till Kungliga Automobilklubben för genomförande av Midnattssolsrallyt i juli 2010 och till Norrahammars Motorklubb för genomförande av
arangemanget Enduro SM i maj 2010 samt förlustgaranti till Jönköpings City
AB för genomförande av RixFm-festival 2010.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Afrikanska Utvecklings- och Integrationsföreningen 7 500 kronor
till TV-projekt för 2010.
Ledningsutskottets protokoll 2010-02-08 § 25-29, 2010-02-15 § 30-32 och
2010-02-22 § 33-43.
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Personalutskottets protokoll 2010-01-21 § 1-10 och 2010-02-11 § 11-20.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 74
Årsredovisning för 2009
Ks/2010:119 040
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-02-26 överlämnat årsredovisning
för 2009.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2009 daterad 2010-02-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2009 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med
+279,5 mnkr och en balansomslutning med 5 162 mnkr samt ett resultat för
kommunkoncernen med +320,9 mnkr och en balansomslutning med 12 246
mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontrets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2009 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen med
+279,5 mnkr och en balansomslutning med 5 162 mnkr samt ett resultat för
kommunkoncernen med +320,9 mnkr och en balansomslutning med 12 246
mnkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen
Ks/2010:118 042
Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2010-02-25 överlämnat verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-02-25 vari
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Verksamhetsberättelse 2009 för kommunstyrelsen godkänns.
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§ 76

Kommunrevisionens övergripande granskning av intern kontroll
Ks/2009:570 007
Sammanfattning
Kommunrevisionen i Jönköpings kommun har med skrivelse 2009-12-16 överlämnat rapport angående övergripande granskning av intern kontroll. Kommunrevisionen önskar svar senast 2010-03-19 på de synpunkter som framkommer i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2009-12-16 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2010-02-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende övergripande granskning av intern kontroll.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande 2010-02-23 överlämnas som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten avseende
övergripande granskning av intern kontroll.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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§ 77

Jönköpings Länstrafik AB – ändring i aktieägaravtal avseende
underskottsfördelning
Ks/2010:63 107
Sammanfattning
Ägarberedningen för Jönköping Länstrafik har i enlighet med beslut vid extra
bolagsstämma 2009-11-19 i skrivelse till samtliga kommuner i länet föreslagit
att ett tillägg görs i aktieägaravtalet när det gäller underskottsfördelning för
Länstrafiken. Förslaget innebär att den preliminära procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller för 2009 ska gälla även för 2010
och 2011. Ägarberedningen önskar besked om kommunernas ställningstagande
senast 2010-04-01.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB, 2010-01-11
Stadskontorets yttrande 2010-03-01 med bilaga 1 och 2.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det av ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB föreslagna tillägget
till aktieägaravtalets § 9 godkänns, vilket innebär att den procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller preliminärt för 2009
också ska tillämpas 2010 och 2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det av ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB föreslagna tillägget
till aktieägaravtalets § 9 godkänns, vilket innebär att den procentuella underskottsfördelningen mellan kommunerna som gäller preliminärt för 2009
också ska tillämpas 2010 och 2011.
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§ 78

Folkmängdsprognos 2010-2013 med utblick mot 2019
Ks/2010:84 121
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till folkmängdsprognos för perioden
2010-2013 med utblick mot 2019.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-22 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Flyttnettot för 2010 beräknas uppgå till 700 personer. Därefter antas ett
förväntat årligt positivt flyttnetto om 550–650 som grund för folkmängdsprognosen för 2011–2013 där den högre siffran avser de närmaste åren, varefter det sker en gradvis minskning.
– Målfolkmängden bör avse 2019 och anges som ett intervall för att signalera
osäkerheten i uppgiften. I en utblick mot 2019 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 134 000–136 000.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Flyttnettot för 2010 beräknas uppgå till 700 personer. Därefter antas ett
förväntat årligt positivt flyttnetto om 550–650 som grund för folkmängdsprognosen för 2011–2013 där den högre siffran avser de närmaste åren, varefter det sker en gradvis minskning.
– Målfolkmängden bör avse 2019 och anges som ett intervall för att signalera
osäkerheten i uppgiften. I en utblick mot 2019 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 134 000–136 000.
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§ 79

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009
Ks/2010:76 008
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i juni 1998 ”Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete”. Riktlinjerna har reviderats i oktober 2001 och i
december 2007. Enligt riktlinjerna ska varje år sammanställas en rapport till
kommunfullmäktige över det internationella arbetet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur
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§ 80

Fortsatt arbete inom Fairtrade City
Ks/2010:113 109
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2007 att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med berörda parter initiera ett arbete i syfte att göra Jönköping till Fairtrade City samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera
och leda arbetet. Jönköpings kommun diplomerades som Fairtrade City den 9
maj 2009.
Styrgruppen för Fairtrade City föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta
följande:
– Bidrag utgår till ABF Jönköpings län med 100 tkr för tre månaders visstidsanställning och omkostnader för arbete med Fairtrade City.
– Anslaget finansieras genom disposition ur stadskontorets resultatfond.
– Uppdrag ges till stadskontoret att göra en utvärdering av anställningen inkluderande förslag angående eventuell fortsättning av anställningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-01-28 § 26
Skrivelse från ABF 2010-02-23 inkl projektbeskrivning
Skrivelse från styrgruppen för Fairtrade City 2010-02-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) tillstyrker förslaget från
styrgruppen för Fairtrade City.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Bidrag utgår till ABF Jönköpings län med 100 tkr för tre månaders visstidsanställning och omkostnader för arbete med Fairtrade City.
– Anslaget finansieras genom disposition ur stadskontorets resultatfond.
– Uppdrag ges till stadskontoret att göra en utvärdering av anställningen inkluderande förslag angående eventuell fortsättning av anställningen.
Beslutet expedieras till:
ABF
Stadsdirektören
A Svensson
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§ 81

Förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen
Ks/2009:495 730
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges beslut 2008-10-23 § 336 om Verksamhets- och investeringsplan 2009-2011 gavs bland annat ett uppdrag till socialnämnden att undersöka förutsättningarna för införande av en förenklad biståndshandläggning.
Socialnämnden har genomfört ovanstående uppdrag och upprättat ett förslag
till förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Förslaget föreslås
införas under andra kvartalet 2010 och innebär sammanfattningsvis att personer över 65 år kan ansöka om särskilt angivna serviceinsatser i specificerad
omfattning på ett enklare sätt än idag och att ansvarig biståndshandläggare fattar beslut med stöd av socialtjänstlagen utifrån den sökandes egen beskrivning
och bedömning av sitt behov.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2009-10-20 § 192 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämnden ges i uppdrag att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i Förenklad biståndshandläggning, daterad 2009-10-01.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast november 2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämnden ges i uppdrag att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen enligt de principer som redovisas i Förenklad biståndshandläggning, daterad 2009-10-01.
– Socialnämnden ges i uppdrag att senast november 2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer.
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§ 82

Feriepraktik och sommarjobb 2010
Ks/2010:74 039
Sammanfattning
Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning (AMA) har upprättat förslag till anordnande av kommunal feriepraktik och sommarjobb 2010. Förslaget bygger
på 2009 års förutsättningar, kommunfullmäktiges beslut 2009-10-22 § 258 om
Verksamhets- och investeringsplan 2010-2012 med budget för 2010 samt prognoser om arbetsmarknadsläget för ungdomar. Förslaget innebär att antalet
feriepraktikplatser och sommarjobb anordnas i samma omfattning och med i
huvudsak samma regler som år 2009. Den förändring som föreslås jämfört med
2009 är att de ungdomar som fyllt 18 år med pågående gymnasiestudier ska
hänvisas till feriepraktik.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Feriepraktik anordnas under sommaren 2010 för ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som avslutat första eller andra året i gymnasiet och i samma
omfattning som år 2009, d.v.s. 1100 platser.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 600 kr per person.
– Inom kommunens verksamhet anordnas 450 sommarjobb under 2010 för
ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som fyllt 18 år men inte 25 år när
sommarjobbet påbörjas och som inte har pågående gymnasiestudier.
– En anställningsperiod i sommarjobb ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,9 mnkr för sommarjobb och
7,0 mnkr för feriepraktik, finansieras inom kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
– Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning (AMA) ges i uppdrag att ansvara
för genomförandet av feriepraktik och sommarjobb 2010.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2010-03-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Feriepraktik anordnas under sommaren 2010 för ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som avslutat gymnasieskolans första, andra eller tredje år.
Praktiken anordnas i sådan omfattning att alla i målgruppen som inte erhål-
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ler sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden kan erbjudas feriepraktikplats.
En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 600 kr per person.
Inom kommunens verksamhet anordnas 450 sommarjobb under 2010 för
ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som fyllt 18 år men inte 25 år när
sommarjobbet påbörjas och som inte har pågående gymnasiestudier.
Sommarjobben är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En förutsättning för
att få sommarjobb ska därför inte vara att ungdomarna inte erhållit sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden.
Sommarjobben är en förstärkning och kvalitetshöjning av viktiga verksamheter under sommaren och ersätter inte ordinarie personal under semesterperioden.
En anställningsperiod i sommarjobb omfattar fyra veckor med lön och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Kostnaderna för feriepraktik och sommarjobb 2010 finansieras inom kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning (AMA) ges i uppdrag att ansvara
för genomförandet av feriepraktik och sommarjobb 2010.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i kommunalrådet Peter Perssons
(S) förslag att feriepraktik anordnas i sådan omfattning att alla i målgruppen
kan erbjudas feriepraktikplats men vidhåller att målgruppen omfattar ungdomar
som avslutat första eller andra året på gymnasiet och föreslår därför att den
första strecksatsen ges följande lydelse:
– Feriepraktik anordnas under sommaren 2010 för ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som avslutat första eller andra året i gymnasiet och i samma
omfattning som år 2009, d.v.s. ca 1100 platser. Praktiken anordnas i sådan
omfattning att alla i målgruppen som inte erhåller sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden kan erbjudas feriepraktikplats
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (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 bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Feriepraktik anordnas under sommaren 2010 för ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som avslutat första eller andra året i gymnasiet och i samma
omfattning som år 2009, d.v.s. ca 1100 platser. Praktiken anordnas i sådan
omfattning att alla i målgruppen som inte erhåller sommarjobb på den ordinarie sommararbetsmarknaden kan erbjudas feriepraktikplats
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar under tre eller fyra veckor
och ersättningen vid fullföljande är 3 600 kr per person.
– Inom kommunens verksamhet anordnas 450 sommarjobb under 2010 för
ungdomar skrivna i Jönköpings kommun som fyllt 18 år men inte 25 år när
sommarjobbet påbörjas och som inte har pågående gymnasiestudier.
– En anställningsperiod i sommarjobb ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
– Kostnaderna för åtgärderna, beräknade till 10,9 mnkr för sommarjobb och
7,0 mnkr för feriepraktik, finansieras inom kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
– Stadskontorets arbetsmarknadsavdelning (AMA) ges i uppdrag att ansvara
för genomförandet av feriepraktik och sommarjobb 2010.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
Beslutet expedieras till: Arbetsmarknadschefen
Justerandes signatur
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§ 83

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan
Ks/2009:564 290
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2009-12-08 § 266 lämnat en slutredovisning av genomförd om- och tillbyggnad av Örserumsskolan. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i augusti 2007 omfattar projektet ett nytt produktionskök, inomhuspassage mellan befintliga byggnader, ombyggnad av skolans huvudbyggnad, viss anpassning av den yttre miljön samt byte av befintlig ventilationsanläggning.
I samband med om- och tillbyggnaden har ett antal ytterligare åtgärder genomförts som inte omfattas av kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut och har
finansierats genom andra anslag. De tillkommande åtgärderna finns ändå med i
föreliggande redovisning. Den redovisade investeringen uppgår därmed totalt
till 17 706 tkr och ska jämföras med budgeten för projektet om totalt 17 540
tkr. Följaktligen redovisas ett underskott med 166 tkr som förklaras med en
oförutsedd utgift för att åtgärda en fuktskada.
Tekniska nämndens hyreskalkyl för Örserumsskolan uppgår till 1 650 tkr eller
1 454 kr/kvm bruksarea (BRA).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 266 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-02-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Örserumsskolan godkänns med den komplettering som framgår av stadskontorets yttrande.
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§ 84

Medborgarförslag om stöd till nya invånare från andra länder
Ks/2009:399 132
Sammanfattning
I föreliggande medborgarförslag ställer Leif Hagberg frågan vilken hjälp i form
av psykiatriskt stöd som finns för personer som kommer till Jönköpings kommun från krigshärjade länder och anför vikten av att sådant stöd ges redan då
dessa personer får ”asyl”.
Kommunfullmäktige har 2009-08-27 § 195 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2009-08-27
Socialnämndens beslut 2009-12-15 § 253 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Sn
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§ 85

Motion om framtagande av ny avfallsplan för Jönköpings kommun
Ks/2009:483 450
Sammanfattning
Med hänvisning bl.a. till att nuvarande avfallsplan upphör att gälla inom snart
mindre än ett år samtidigt som avfallsverksamheten kontinuerligt förändras,
återvinningscentralerna blivit alltför små och en ökande mängd verksamhetsavfall föreslår Krister Johansson (S), Eva Swedberg (S) och Bo Enar Karlsson (S)
i motion 2009-10-27 att tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda en revidering av avfallsplanen varvid de i motionen angivna perspektiven beaktas. Vidare föreslås att eventuella förändringar avseende sortergårdarnas utformning och
lokalisering avvaktas till dess att beslut om ny avfallsplan fattats av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 265 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-27
Tekniska nämnden 2010-01-12 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i den nyligen påbörjade revideringen av
avfallsplanen beakta de förändringar som skett inom avfallsverksamheten
samt avvakta med beslut om etablering av ny sortergård till dess den reviderade avfallsplanen fastställts av kommunfullmäktige.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (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 bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 86

Yttrande över Transportstyrelsens rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt
Ks/2009:571 429
Sammanfattning
Näringsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig senast 2010-03-12 över ovan rubricerade rapport från Transportstyrelsen.
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2009-12-15
Miljönämndens beslut 2010-02-03 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
och bilagd enkät från oktober 2009
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande överlämnas till Näringsdepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande överlämnas till Näringsdepartementet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
Mn
Tn
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§ 87

Inrättande av vattenskyddsområden för Jönköpings kommuns
grundvattentäkter i Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra
Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu och Örserum
Ks/2010:108 340
Sammanfattning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att trygga den framtida kvaliteten och tillgången ska vattenskyddsområden inrättas. Därigenom säkerställs
ett tillräckligt skydd för Jönköpings kommuns grundvattentäkter, både på kort
sikt och på mycket lång sikt. Jönköpings kommuns grundvattentäkter ska enligt
de nationella miljömålen skyddas senast år 2010 och enligt EU:s ramdirektiv
för vatten senast år 2015. Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslår att Jönköpings kommun själva fattar beslut om fastställande av vattenskyddsområden
och tillhörande skyddsföreskrifter för Jönköpings kommuns åtta grundvattentäkter. År 2008 påbörjade tekniska kontorets VA-verksamhet arbetet att tillsammans med miljökontoret ta fram förslag till vattenskyddsområden samt
revidera befintliga vattenskyddsområden för kommunens grundvattentäkter;
Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu
och Örserum.
Arbetet har resulterat i förslag till skyddsområden och skyddsföreskrifter, informationsinsatser har genomförts gentemot nämnder, förvaltningar, intressenter, branschorganisationer, fastighetsägare och myndigheter. Samråd, informationsmöten och remisser har genomförts med dessa för inhämtande av synpunkter.
Förslagen till vattenskydd medför ett flertal restriktioner för fastigheter inom
områdena, framför allt de områden där vattenskydd saknas idag. I samtliga
förslag innebär föreskrifterna begränsningar bl a vad gäller petroleumprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, upplag, avlopp, markarbeten, energianläggningar samt vägar och transporter. I föreskrifterna tillämpas mestadels
tillståndsplikt eller förbud.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 35 föreslagit kommunfullmäktige besluta att förslagen till vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs
samt att hos länsstyrelsen begära att länsstyrelsens beslut rörande sex angivna,
tidigare fastställda, vattenskyddsområden upphävs.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2010-01-13 § 6 – 13 med tillhörande tjänsteskrivelser
Vattenskydd Angerdshestra, Bottnaryd, Lekeryd, Norra Unnaryd, Ryd, Svarttorp, Ödestugu, Örserum – vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter
och definitioner (bilaga A-H)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-10

Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– De av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 föreslagna vattenskyddsområdena
och vattenskyddsföreskrifterna avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs.
– Jönköpings kommun begär hos länsstyrelsen att länsstyrelsens beslut rörande de sex av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 angivna, tidigare fastställda, vattenskyddsområdena upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– De av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 föreslagna vattenskyddsområdena
och vattenskyddsföreskrifterna avseende Jönköpings kommuns grundvattentäkter fastställs.
– Jönköpings kommun begär hos länsstyrelsen att länsstyrelsens beslut rörande de sex av tekniska nämnden 2010-02-09 § 35 angivna, tidigare fastställda, vattenskyddsområdena upphävs.
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§ 88

Försäljning av fastigheten Narva 8, Norra Bogesundsgatan 3 m fl
Ks/2010:109 256
Sammanfattning
Fastigheten Narva 8 är upplåten med tomträtt på 60 år fr o m 1952-04-01.
Tomträttshavaren, HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping, har meddelat
sitt intresse av att få friköpa fastigheten. Köpeskillingen för friköpet har satts
till 8 800 000 kronor.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 45 föreslå
kommunfullmäktige:
– Köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Narva 8 till tomträttsinnehavaren HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping för 8 800 000
kr, godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Karta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal, varigenom kommunen försäljer fastigheten Narva 8 till tomträttsinnehavaren HSB Bostadsrättsförening Narva i Jönköping för 8 800 000
kr, godkänns.
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§ 89

Försäljning av Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462,
Hakarpsvägen 71 och 71b i Huskvarna
Ks/2010:110 253
Sammanfattning
Köpeavtal avseende Stensholm 1:298 och del av Stensholm 1:462 har upprättats mellan Jönköpings kommun och Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB.
Försäljningen har förmedlats genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i
Jönköping.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-09 § 47 beslutat föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Köpeavtal godkänns enligt vilket Stensholm 1:298 och del av Stensholm
1:462 överlåts till Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om 3 200 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 47 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Karta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för klarläggande av
kommunalekonomiska och andra förutsättningar att behålla de aktuella fastigheterna i kommunal ägo och bygga om förskolelokalen till lägenheter
som upplåts för bostadssociala ändamål.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut; dels kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i sakfrågan, dels kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag om återremiss.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avslå förslaget om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) förslag i sakfrågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Köpeavtal godkänns enligt vilket Stensholm 1:298 och del av Stensholm
1:462 överlåts till Utvecklingsfastigheter i Jönköping AB för en köpeskilling om 3 200 000 kr.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet i sakfrågan.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om återremiss.
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§ 90

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun för år 2009
Ks/2010:107 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende år 2009 samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2010-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2009
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende år 2009
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-10

§ 91

Program för hållbar utveckling - miljö; Uppföljning 2009
Ks/2010:88 420
Sammanfattning
En uppföljning av de åtgärder som skulle ha genomförts under 2009 redovisas i
2010-01-26 upprättad uppföljningsrapport.
Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö, med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26
Program för hållbar utveckling – miljö. Uppföljning 2009, daterad 2010-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras enligt följande:
• Fiskevårdsåtgärder – plan: Åtgärden skjuts fram ett år så att planen tas
fram under 2010 och arbetena påbörjas senast 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Brynmiljöer: Årtalet för förnyad uppföljning ändras till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Hyrcykelsystem: Ytterligare möjligheter ska utredas under 2010.
• Avlopp – fritidsområden: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Belysning – Friaredalen: Åtgärden skjuts fram till 2010.
• Samordnade godstransporter – kommunal verksamhet: Åtgärden skjuts
fram till 2010.
• Biodiesel – färjor: Åtgärden förlängs till 2011.
• Miljö- och energiombud: Arbetet ska fortsätta under 2010-2011.
• Övriga 2009 års åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-26 med följande
förslag till beslut:
– Stadskontorets förslag till beslut tillstyrks med den ändringen att målet om
miljöarbete i skolan i avsnitt 6.2.1 kvarstår.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2010-03-01 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande ändringar och tillägg:
– Åtgärden ”Plan för energieffektivisering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska
genomföras under 2010.
– Åtgärden ”Lägenhetsvis debitering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska genomföras under 2011.
– De synpunkter som i övrigt framgår av kommunalrådsyttrandena ska beaktas i kommande revidering av Program för hållbar utveckling – miljö.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) båda förslag i avsnitt 4.2.1 samt yrkar följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under innevarande år lägga särskild
fokus på att utveckla dialogen med kommunala bolag vad gäller arbetet med
program för hållbar utveckling.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tillägg enligt den sista strecksatsen.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) yrkade tillägg samt vidhåller sitt tillägg enligt den sista strecksatsen.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) reviderade
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) reviderade förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
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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

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö ska uppdateras enligt följande:
• Fiskevårdsåtgärder – plan: Åtgärden skjuts fram ett år så att planen tas
fram under 2010 och arbetena påbörjas senast 2011.
• Skogspolicy: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Brynmiljöer: Årtalet för förnyad uppföljning ändras till 2011.
• Skötselåtgärder: Åtgärden skjuts fram ett år till 2010.
• Hyrcykelsystem: Ytterligare möjligheter ska utredas under 2010.
• Avlopp – fritidsområden: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden skjuts fram till 2011.
• Belysning – Friaredalen: Åtgärden skjuts fram till 2010.
• Samordnade godstransporter – kommunal verksamhet: Åtgärden skjuts
fram till 2010.
• Biodiesel – färjor: Åtgärden förlängs till 2011.
• Miljö- och energiombud: Arbetet ska fortsätta under 2010-2011.
• Målet om miljöarbete i skolan i avsnitt 6.2.1 kvarstår.
• Åtgärden ”Plan för energieffektivisering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och
ska genomföras under 2010.
• Åtgärden ”Lägenhetsvis debitering” i avsnitt 4.2.1 kvarstår och ska
genomföras under 2011.
• Övriga 2009 års åtgärder stryks ur programmet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under innevarande år lägga särskild
fokus på att utveckla dialogen med kommunala bolag vad gäller arbetet med
program för hållbar utveckling.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag i den del som kommunstyrelsen inte bifallit, nämligen
sista strecksatsen i hennes förslag.
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§ 92

Genomförande av åtgärder i cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan inom ramen för Stadbyggnadsvision 2.0
Ks/2010:116 210
Sammanfattning
”Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna” antogs av kommunfullmäktige
i sin helhet den 30 oktober 2008. Med anledning av kommunens mål kring cykling och den cykelpendlingspotential som finns inom stadskärnan ska ett antal
åtgärder genomföras inom stadskärnan utifrån den utredning kring cykelstråk
och cykelparkering inom stadskärnan som tagits fram som en del inom stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-02 med tillhörande bilaga
Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan”, juni 2009
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” godkänns som
underlag för stadsbyggnadsnämndens åtgärder.
– Anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.
– 3 mnkr av anslaget finansieras 2010 genom överföring av anslag från 2009
för ”Vision 2.0 Staden och sjöarna”, medan återstående 4 mnkr finansieras
2011-2012 av anslag för ”Stadens hållbara kommunikationer” enligt fastställd VIP 2010-2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utredningen ”Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan” godkänns som
underlag för stadsbyggnadsnämndens åtgärder.
– Anslag med 7 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder enligt utredningen.
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– 3 mnkr av anslaget finansieras 2010 genom överföring av anslag från 2009
för ”Vision 2.0 Staden och sjöarna”, medan återstående 4 mnkr finansieras
2011-2012 av anslag för ”Stadens hållbara kommunikationer” enligt fastställd VIP 2010-2012.
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§ 93

Begäran om folkomröstning om järnvägens placering
Ks/2009:544 111
Sammanfattning
En begäran om att kommunfullmäktige genomför en folkomröstning om järnvägens placering i Jönköping har inlämnats av Medborgarforum. Som stöd för
sin begäran har man samlat in 5 431 namnunderskrifter från personer bosatta
och röstberättigade i Jönköpings kommun. Man förordar att folkomröstningen
genomförs i samband med de allmänna valen i september 2010.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Medborgarforum 2009-12-01 med namninsamling
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25 med bilaga
Valnämndens beslut 2010-03-01 § 1 med tillhörande yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Initiativet om folkomröstning avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-26 vari stadskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Yrkanden
Peter Jutterström för M-gruppen yrkar att kommunstyrelsen gör följande uttalande över begäran om folkomröstning om järnvägens placering:
”Jönköpings kommun har principiellt inget emot en folkomröstning om kommunens inställning och inriktning i fråga om järnväg vid Vätterstranden. Dock
måste rättsläget och eventuella möjligheter till detta klargöras mot bakgrund av
de juridiska förhinder som anförs ifrån kommunens juridiska expertis som en
följd av Kammarrätten i Sundsvalls dom från 2007 (2643-06, 2007-03-13).
En grundförutsättning för en folkomröstning i frågan är självfallet även att det
finns alternativa lösningar att beakta. Dessa finns ej i dagsläget. I dessa alternativa förslag och sträckningar måste givetvis en eventuell byggnation av Götalandsbanan, dess sträckning och stationsläge beaktas. Inget av detta kan klargöras innan besked givits om sträckningen på den s.k. Götalandsbanan och i förlängningen den s.k. Europakorridoren kommer att genomföras. Regeringens
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besked om dessa infrastrukturprojekt väntas komma innevarande vår som tidigast.
Ett genomförande av satsningen på Götalandsbanan är inte en förutsättning för
en förändring av nuvarande sträckning, men är ofrånkomligen en faktor i sammanhanget. Först efter besked i denna fråga kan konkreta alternativ till nuvarande järnvägssträckning framarbetas och klargöras.
Ett genomförande av en folkomröstning, enligt den tidsplan som Medborgarforums förslag innebär, i en för kommunen synnerligen viktig och komplex
framtidsfråga är dock vare sig realistiskt eller genomförbart. Dels mot bakgrund av de tidigare nämnda, dels mot bakgrund av det faktum att det inte föreligger någon tidsnöd då förslag om dubbelspår vid Vätterstranden ej längre
finns med i Banverkets nu gällande Framtidsplan eller beslut fattats om höghastighetståg.”
Kommunalråden Acko Ankarberg Johansson (KD), Ann-Mari Nilsson (C) och
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till beredande kommunalråds förslag samt avslag på M-gruppens förslag till uttalande.
Protokollsanteckning
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Moderaterna instämmer i förslaget till beslut men mot annan bakgrund än vad
som framgår av yttrande i ärendet, och hänvisar till vårt förslag om uttalade
från kommunstyrelsen enligt ovan.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta beredande kommunalråds förslag och därefter M-gruppens förslag till
uttalande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla beredande kommunalråds förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå M-gruppens förslag om uttalande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att föreslå kommunfullmäktige följande:
– Initiativet om folkomröstning avslås.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget om uttalande.
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§ 94

Medborgarförslag om folkomröstning om järnvägens placering
Ks/2010:69 111
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Willy Neuman att tidigare inlämnad begäran om
folkomröstning om järnvägens lokalisering i Jönköping tas upp för behandling
i kommunfullmäktige. Kravet om folkomröstning har styrkts genom insamling
av över 5 400 namnteckningar från röstberättigade invånare i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2010-01-28 § 4 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-01-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-02-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-03-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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§ 95

Information om internationella frågor
Ks/2010:143 008
Som ett led i kommunens internationella arbete genomförs enligt särskilt program en information med inriktning på utveckling av lokal demokrati i utvecklingsländer. Informationen leds av Birgitta Svensk, generalsekreterare på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
Efter genomfört program tackar ordföranden de medverkande.
Inbjudna till informationen är utöver kommunstyrelsens ledamöter och ersättare även kommunens förvaltningschefer, de internationellt ansvariga på förvaltningarna och berörda tjänstemän på stadskontoret.
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