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§ 377

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
Brandingenjör Fredric Jonsson och fritidsdirektör Ylva Millback om de insatser och åtgärder som Räddningstjänsten respektive Fritid Jönköping vidtagit till
följd av branden på Vapenvallen i Huskvarna söndagen den 21 november 2010.
Projektledare Johannes Hartvigson om verksamheter och kampanjer med anledning av att Jönköpings kommun i maj 2009 diplomerades till en Fairtrade
City.
Upphandlingschef Björn Isaksson om förutsättningar för och konsekvenser av
s.k. icke-kommersiella krav vid upphandling.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till kl 12.00 med
fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur
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§ 378

Meddelanden
Anmäls:
Delårsrapport januari-september 2010 från Jönköpings Länstrafik AB. Rapporten överlämnad till ledningsutskottet, stadsbyggnadsnämnden, stadsdirektören
och ekonomichefen.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning under
perioden 2010-09-24 till 2010-10-17.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Jönköpings kommuns skrivelse 2010-10-22 till Regionförbundet med ansökan
om medel ur marknadsanpassningspotten i den regionala transportplanen för
Jönköpings län 2010-2021.
Ledningsutskottets protokoll

2010-10-11 § 155-162
2010-10-25 § 163-169
2010-11-08 § 170-176

Tekniska utskottets protokoll

2010-10-27 § 61-67
2010-11-09 § 68-72

Kommundelsrådens protokoll
Gränna-Visingsö

2010-09-28 § 37-43

Norrahammar-Hovslätt

2010-09-29 § 24-35

Lekeryd

2010-10-18 § 27-36

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 46 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 379

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja ansökning om utdelning ur
Eckerströmska donationsfonderna.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Sandagymnasiet
till Ungern för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Luxemburg för personal vid fritidsförvaltningen.
Finanschefens beslut:
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån från Kommuninvest i
Sverige AB på 153 000 000 kronor med utbetalningsdag 2010-11-16
om upptagande av lån i Kommuninvest på 50 000 000 kronor.
Ekonomichefens beslut:
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Chefsjuristens beslut om yttrande enligt lagen om TV-övervakning.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om uppsättande av banderoll vid
Vindbrons västra sida 2011-05-05 t o m 2011-05-29 med anledning av Svensk
Blåsmusikfestival 2011.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja:
Fritid Huskvarna 6 000 kr till projekt ”Respect”
Fritidsgården Forum 10 000 kr till Öxnehaga Live 2010
Bäckadalsgymnasiet 160 000 kr till läxläsningsprojekt under läsåret 2010-2011
Bostads AB Vätterhem 12 000 kr till Öxnehagadagen 2010
Räddningstjänsten 100 000 kr till integrationsprojekt augusti 2010- juli 2011.

Justerandes signatur
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Ledningsutskottets protokoll 2010-10-11 § 155-162, 2010-10-25 § 163-169
och 2010-11-08 § 170-176.
Personalutskottets protokoll 2010-10-19 § 88-95.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 380

Motion om PR för välfärdstjänster
Ks/2009:480 105
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2009-10-26 föreslår Ilan De Basso
för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige beslutar att för att motverka snedvridande marknadsföring ska information
om s.k. alternativ verksamhet inom skola, vård och omsorg endast kunna utges
av lämpligt informationsorgan i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-10-29 § 261 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till gymnasienämnden, skol- och
barnomsorgsnämnden, socialnämnden och stadskontoret för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2009-10-26
Gymnasienämndens beslut 2010-03-22 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-03-23 § 34 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-04-20 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-08-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-08-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-11-15 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-11-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förtydliga kommunens ansvar vad
gäller att informera om de verksamheter som utförs inom respektive
skattefinansierat område.
− Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson
Elin Lagerqvist (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 förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 381

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av intäktsredovisningen
Ks/2010:384 040
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2010-08-25 överlämnat rubricerad
granskningsrapport och önskar svar senast 2010-12-01 på de iakttagelser och
rekommendationer som beskrivs i rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2010-08-25 med tillhörande revisionsrapport
Tekniska nämndens beslut 2010-10-12 § 237 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 361 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-10-19 § 121 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-11-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-11-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av intäktsredovisningen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten
avseende granskning av intäktsredovisningen.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Sbn
Stbn
Tn
Ekonomichefen
Justerandes signatur
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§ 382

Jönköpings flygplats – nyttjanderättsavtal
Ks/2010:488 533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26 § 305 om bildandet av Jönköping
Airport Fastighets AB. I samband med beslutet uppdrogs åt kommunstyrelsen
att teckna avtal med Jönköping Airport Fastighets AB om upplåtelse av mark,
byggnader och anläggningar som nyttjas av Jönköping Airport AB. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Jönköpings kommun och Jönköping Airport
Fastighets AB omfattande perioden 2010-01-01–2010-06-30. Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 190 att förlänga avtalet t.o.m. 2010-12-31.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 190
Stadskontorets yttrande 2010-11-10
Promemoria från Ernst & Young 2010-05-03
Promemoria från Ernst & Young 2010-11-08
Befintligt nyttjanderättsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-11-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2013-12-31.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Befintligt nyttjanderättsavtal förlängs att gälla t.o.m. 2013-12-31.

Justerandes signatur
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§ 383

Arvoden för förtroendevalda
Ks/2010:290 024
Sammanfattning
I samband med kommunstyrelsens behandling av parlamentariska kommitténs
slutrapport 2010-06-22 § 232 beslutades att ge kommittén i uppdrag att återuppta arbetet och att genomföra en översyn av regelverket rörande sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utredningen skulle belysa grunder och nivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden. Den
parlamentariska kommittén har överlämnat sin rapport daterad 2010-10-15.
I rapporten lämnar kommittén följande förslag till kommunfullmäktige att gälla
från och med 2011-01-01:
1. Sammanträdesarvodet ändras innebärande att för 1:a timmen utgår
en ersättning som motsvarar 0,5 % av grundbeloppet.
2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ändras innebärande att ersättning
utbetalas med ett belopp som maximalt motsvarar 1/165-del av grundbeloppet per timme.
3. Beredskapstid som beslutats av områdesnämnd för 1:e vice ordförande
eller ledamot i social områdesnämnd ersätts med 0,5 % av grundbeloppet per påbörjat dygn.
4. Förrättningsarvode (inkl. ersättning för förlorad arbetsförtjänst) ska
utgå till en person som företräder ett kommundelsråd på nämndssammanträde.
5. Förtroendevald ska redovisa sammanträdes- och förrättningstid samt
förlorad arbetsförtjänst senast 6 månader efter den tidpunkt då sammanträde hållits eller förrättning genomförts. Utbetalning av ersättning för
redovisning som inkommit senare än 6 månader efter mötes- eller förrättningstidpunkten prövas av personalutskottet i särskild ordning.
Med anledning av överenskommelsen 2010-10-31 mellan partierna inom
”Samverkan i Jönköping” har kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson
(KD) inkommit med reviderat yttrande 2010-11-18.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232
Rapport 2010-10-15
Kommunfullmäktiges beslut om återremiss 2010-11-10 § 296
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-11-18 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.
– Uppdrag som kommunalråd för majoriteten utgörs av två kommunalråd på
100 %, två kommunalråd på 75 % och ett kommunalråd på 50 %. Uppdrag
som kommunalråd för minoriteten utgörs av två kommunalråd på 100 %.
Uppdrag med särskild arvodering om 60 % respektive 20 % av fastställt
grundbelopp införs för majoriteten respektive minoriteten. I det särskilda
arvodet om 60 % ingår det fasta arvodet för uppdrag som ordförande i personalutskottet, valberedningen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
– Deltidsengagerade kommunalråd och särskilt arvoderad kan - utöver det
arvode som utgår för dessa uppdrag - erhålla arvodesersättning, dock maximalt upp till det belopp som motsvarar heltidsarvode för kommunalråd. I
kommunalrådens arvode ingår sammanträden och uppdrag som framgår av
kommunalrådsyttrandet.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att inarbeta tillkommande kostnader,
beräknade till 1 049 tkr per år, i förslag till VIP 2012 - 2014.
– Tillkommande kostnader under 2011, beräknade till 1 049 tkr finansieras
genom disposition av kommunens rörelsekapital.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag avseende arvodering av förtroendevalda bifalls.
– Förslaget att utöka majoritetens kommunalrådsposter och förslaget om uppdrag med särskild arvodering avslås.
– Arvodesersättning till förtroendevald kan maximalt uppgå till det belopp
som motsvarar heltidsarvode för kommunalråd.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
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
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson
Elin Lagerqvist (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 förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.
– Uppdrag som kommunalråd för majoriteten utgörs av två kommunalråd på
100 %, två kommunalråd på 75 % och ett kommunalråd på 50 %. Uppdrag
som kommunalråd för minoriteten utgörs av två kommunalråd på 100 %.
Uppdrag med särskild arvodering om 60 % respektive 20 % av fastställt
grundbelopp införs för majoriteten respektive minoriteten. I det särskilda
arvodet om 60 % ingår det fasta arvodet för uppdrag som ordförande i personalutskottet, valberedningen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
– Deltidsengagerade kommunalråd och särskilt arvoderad kan - utöver det
arvode som utgår för dessa uppdrag - erhålla arvodesersättning, dock maximalt upp till det belopp som motsvarar heltidsarvode för kommunalråd. I
kommunalrådens arvode ingår sammanträden och uppdrag som framgår av
kommunalrådsyttrandet.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att inarbeta tillkommande kostnader,
beräknade till 1 049 tkr per år, i förslag till VIP 2012 - 2014.
– Tillkommande kostnader under 2011, beräknade till 1 049 tkr finansieras
genom disposition av kommunens rörelsekapital.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 384

Sociala hänsyn vid upphandlingar i Jönköpings kommun
Ks/2010:343 050
Sammanfattning
Socialnämnden har 2010-06-15 § 134 beslutat hemställa om att kommunfullmäktige ger uppdrag om att arbeta fram en kommunpolicy där det anges att
sociala hänsyn ska tas i upphandlingar i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-06-15 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets skrivelse 2010-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-11-19 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets skrivelse delges samtliga nämnder.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att överväga formerna för upphandling
inom nämndens ansvarsområde för att säkerställa att de politiskt ansvariga
har kännedom om upphandlingarnas innehåll.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att i arbetet med att pröva konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet överväga att använda sociala
krav vid upphandling. Samverkan kring detta ska ske med socialnämnden
och kommunstyrelsen.
– Socialnämndens hemställan om en kommunpolicy där det anges att sociala
hänsyn ska tas vid upphandling avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets skrivelse delges samtliga nämnder.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att överväga formerna för upphandling
inom nämndens ansvarsområde för att säkerställa att de politiskt ansvariga
har kännedom om upphandlingarnas innehåll.
– Socialnämndens hemställan om en kommunpolicy där det anges att sociala
hänsyn ska tas vid upphandling avslås.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Acko
Ankarberg Johanssons (KD) förslag, nämligen följande:

Justerandes signatur
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2010-12-01

– Stadskontorets skrivelse delges samtliga nämnder.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att överväga formerna för upphandling
inom nämndens ansvarsområde för att säkerställa att de politiskt ansvariga
har kännedom om upphandlingarnas innehåll.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att i arbetet med att pröva konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet överväga att använda sociala
krav vid upphandling. Samverkan kring detta ska ske med socialnämnden
och kommunstyrelsen.
– Socialnämndens hemställan om en kommunpolicy där det anges att sociala
hänsyn ska tas vid upphandling avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 385

Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun
Ks/2010:388 003
Sammanfattning
Socialnämndens har överlämnat förslag till nytt reglemente. Förslaget innehåller ändringar med anledning av att socialtjänstens uppgifter delas mellan två
nämnder, socialnämnd och äldrenämnd, samt att ändring sker i upptagningsområdena för de sociala områdesnämnderna Öster och Väster.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-10-19 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente 2010-09-30, reviderat 2010-10-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens förslag till reglemente antas med de av stadskontoret föreslagna ändringarna.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens förslag till reglemente antas med de av stadskontoret föreslagna ändringarna.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-01

§ 386

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
Jönköpings kommun
Ks/2010:494 003
Sammanfattning
Gymnasienämnden har överlämnat förslag till nytt reglemente. Förslaget innehåller ändringar med anledning av att gymnasienämndens ansvar utvidgas till
att också omfatta genomförandet av kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Nämnden ska även vara kommunens arbetslöshetsnämnd. Vidare avses gymnasienämnden byta till namn till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2010-11-15 § 118 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente 2010-10-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gymnasienämndens förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun antas med den av stadskontoret föreslagna ändringen.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gymnasienämndens förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun antas med den av stadskontoret föreslagna ändringen.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-01-01.
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§ 387

Ändring av namn på skol- och barnomsorgsnämnden
Ks/2010:500 600
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden har 2010-11-16 § 136 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att skol- och barnomsorgsnämnden ändrar namn till barnoch utbildningsnämnden fr.o.m. 2011-01-01.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 136 med tillhörande
skrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Skol- och barnomsorgsnämndens förslag att nämnden ändrar namn till barnoch utbildningsnämnden godkänns.
– Namnändringen gäller fr.o.m. 2011-01-01.
– Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Skol- och barnomsorgsnämndens förslag att nämnden ändrar namn till barnoch utbildningsnämnden godkänns.
– Namnändringen gäller fr.o.m. 2011-01-01.
– Kommunstyrelsens beslut anmäls till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 388

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2011
Ks/2010:492 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium har 2010-11-12 § 153 behandlat ärendet om
tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden under 2011 och därvid beslutat att till kommunstyrelsen överlämna ärendet med följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings-Posten, i webbtidningen Jnytt.se samt
på kommunens hemsida.
– I tidningarna Folkbladet, Smålandsbygdens Tidning och Jönköping Nu ska
införas kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2010-11-12 § 153
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker förslaget från
kommunfullmäktiges presidium.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings-Posten, i webbtidningen Jnytt.se samt
på kommunens hemsida.
– I tidningarna Folkbladet, Smålandsbygdens Tidning och Jönköping Nu ska
införas kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
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§ 389

Ändamål för utdelning ur disponent Bernhard Hays fond till stadens
nytta och försköning
Ks/2010:246 046
Sammanfattning
Anders Bernhard Hay, disponent vid Jönköpings Tändsticksfabrik från år 1863
till 1898, skrev i sitt testamente år 1909 att 100 000 kronor av hans förmögenhet skulle avsättas till en fond för stadens nytta och försköning. Kapitalet skulle
alltid vara 100 000 kronor och vart femtonde år skulle överskjutande ränta utdelas efter beslut av stadsfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-08
§ 202 att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram förslag till lämpligt ändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-08 § 202
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 § 176
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 136
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Disponibla medel ur Disponent Bernard Hays fond till stadens nytta och
försköning används till att ta fram ett förslag till konstverk till minne av
händelserna 1948 tillägnat dem ur Resandefolket som drabbades av den tidens förföljelse och förtryck. Om hela det disponibla beloppet inte erfordras
för utarbetande av förslag får dessa medel användas för delfinansiering av
konstverket/minnesmärket.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Disponibla medel ur Disponent Bernard Hays fond till stadens nytta och
försköning används till att ta fram ett förslag till konstverk till minne av
händelserna 1948 tillägnat dem ur Resandefolket som drabbades av den tidens förföljelse och förtryck. Om hela det disponibla beloppet inte erfordras
för utarbetande av förslag får dessa medel användas för delfinansiering av
konstverket/minnesmärket.
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§ 390

Avveckling av Fru Clara Hays välgörenhetsfond
Ks/2010:472 046
Sammanfattning
Fru Clara Hays välgörenhetsfond har ett ringa kapital som inte räcker för att
främja dess syfte. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar
upplösa en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1912-11-25
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Fru Clara Hays välgörenhetsfond
enligt 6 kap 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till
Frälsningsarmén i Jönköping för att användas enligt ändamålet som understöd åt fattiga, sjuka, orkeslösa och nödlidande medmänniskor.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Fru Clara Hays välgörenhetsfond
enligt 6 kap 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till
Frälsningsarmén i Jönköping för att användas enligt ändamålet som understöd åt fattiga, sjuka, orkeslösa och nödlidande medmänniskor.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur
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§ 391

Avveckling av Louis Stackelbergs fond
Ks/2010:473 046
Sammanfattning
Louis Stackelbergs fond har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess
syfte och den ursprungligt angivna destinatärskretsen går inte att finna. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av skrivelse 1965-03-08 angående August Stackelbergs dödsbo
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö, daterad 2010-06-17, reviderad 2010-11-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Louis Stackelbergs fond enligt 6
kap 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Gränna äldreboende att användas till pensionärernas nytta och nöje.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Louis Stackelbergs fond enligt 6
kap 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Gränna äldreboende att användas till pensionärernas nytta och nöje.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
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§ 392

Avveckling av Karin Qvarnströms fond
Ks/2010:474 046
Sammanfattning
Karin Qvarnströms fond har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess
syfte och den ursprungligt angivna destinatärskretsen går inte att finna. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1978-07-17
Stadgar för Karin Qvarnströms fond
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Karin Qvarnströms fond enligt 6
kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas med ena hälften till Solstickegatans äldreboende och med andra hälften till Stattutgatans
äldreboende att användas till pensionärernas nytta.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Karin Qvarnströms fond enligt 6
kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas med ena hälften till Solstickegatans äldreboende och med andra hälften till Stattutgatans
äldreboende att användas till pensionärernas nytta.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till: Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur
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§ 393

Avveckling av Juv. J. A. och Olida Johanssons donation
Ks/2010:475 046
Sammanfattning
Stiftelsen Juveleraren J.A. Johanssons och Olida Johanssons donation har ett
ringa kapital som inte räcker för att främja dess syfte. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1907-10-26
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla juvelerare J.A. och Olida Johanssons donation enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet
utdelas till Hantverks- och industriidkareföreningen i Jönköping för att användas enligt ändamålet som stipendier åt lärlingar.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla juvelerare J.A. och Olida Johanssons donation enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet
utdelas till Hantverks- och industriidkareföreningen i Jönköping för att användas enligt ändamålet som stipendier åt lärlingar.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur
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§ 394

Avveckling av Elin och John Forsboms fond
Ks/2010:476 046
Sammanfattning
Elin och John Forsboms fond har ett ringa kapital som inte räcker för att främja
dess syfte. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa
en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1961-05-15
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Elin och John Forsboms fond enligt
6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet används enligt ändamålet till f d Huskvarna stads förskönande.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Elin och John Forsboms fond enligt
6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet används enligt ändamålet till f d Huskvarna stads förskönande.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-12-01

§ 395

Avveckling av Falks donation
Ks/2010:477 046
Sammanfattning
Falks donation har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess syfte.
Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse.
Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1904-02-19
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-06-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Falks donation enligt 6 kap. 5 §
Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Kyrkoförvaltningen
i Jönköping för att användas enligt ändamålet till fattiga sjuka i Jönköpings
Östra Stadsförsamling.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Falks donation enligt 6 kap. 5 §
Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Kyrkoförvaltningen
i Jönköping för att användas enligt ändamålet till fattiga sjuka i Jönköpings
Östra Stadsförsamling.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 396

Avveckling av C W Carlssons fond
Ks/2010:478 046
Sammanfattning
C W Carlssons fond har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess
syfte. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en
stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1947-12-15
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla C W Carlssons fond enligt 6 kap. 5
§ Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Jönköpings
stadsbibliotek för att användas enligt ändamålet till bokinköp eller andra för
stadsbiblioteket gagneliga ändamål.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla C W Carlssons fond enligt 6 kap. 5
§ Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Jönköpings
stadsbibliotek för att användas enligt ändamålet till bokinköp eller andra för
stadsbiblioteket gagneliga ändamål.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 397

Avveckling av Tenhults ytterbelysningsfond
Ks/2010:479 046
Sammanfattning
Tenhults ytterbelysningsfond har ett ringa kapital som inte räcker för att främja
dess syfte. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa
en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1928-02-02
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-06-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Tenhults ytterbelysningsfond enligt
6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Tenhults
vägförening för att användas enligt ändamålet till den elektriska belysningen
och vägars förbättring inom Tenhults samhälle.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Tenhults ytterbelysningsfond enligt
6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till Tenhults
vägförening för att användas enligt ändamålet till den elektriska belysningen
och vägars förbättring inom Tenhults samhälle.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 398

Avveckling av F. G. Klints donation
Ks/2010:480 046
Sammanfattning
F. G. Klints donation har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess
syfte och den ursprungligt angivna destinatärskretsen går till viss del inte att
finna. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en
stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1911-03-18
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla F. G. Klints donation enligt 6 kap. 5
§ Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas med 3/6 till konfirmationsverksamhet i Järsnäs kyrka, med 2/6 till Hela människan RIA i Jönköping och med 1/6 till underhåll av Järsnäs kyrkogård.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla F. G. Klints donation enligt 6 kap. 5
§ Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas med 3/6 till konfirmationsverksamhet i Järsnäs kyrka, med 2/6 till Hela människan RIA i Jönköping och med 1/6 till underhåll av Järsnäs kyrkogård.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 399

Avveckling av Angerdshestras premiestiftelse
Ks/2010:481 046
Sammanfattning
Angerdshestras premiestiftelse har ett ringa kapital och saknar ändamål. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse. Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Reviderad skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist
Marie-Louise Ekö 2010-11-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse, reviderad 2010-12-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets reviderade tjänsteskrivelse 2010-12-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Angerdshestras premiestiftelse enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet överförs till
Angerdshestra Samhällsförening.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
reviderade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Angerdshestras premiestiftelse enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet överförs till
Angerdshestra Samhällsförening.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 400

Avveckling av Skogsallmänningsfonden
Ks/2010:482 046
Sammanfattning
Skogsallmänningsfonden har ett ringa kapital och saknar ändamål. Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse. Begäran
om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Skogsallmänningsfonden enligt 6
kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till naturvård
på Visingsö.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Skogsallmänningsfonden enligt 6
kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas till naturvård
på Visingsö.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 401

Avveckling av Rahms minne
Ks/2010:483 046
Sammanfattning
Rahms minne har ett ringa kapital som inte räcker för att främja dess syfte.
Stiftelselagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar upplösa en stiftelse.
Begäran om avveckling av stiftelse inges till Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag
Avskrift av testamente 1909-06-08
Skrivelse från stadsjurist Lars-Åke Svensson och kommunjurist Marie-Louise
Ekö 2010-09-17
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Rahms minne enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas enligt ändamålet som musikstipendier i Jönköping.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att avveckla Rahms minne enligt 6 kap. 5 § Stiftelselagen genom att kapitalet i sin helhet utdelas enligt ändamålet som musikstipendier i Jönköping.
– Kommunstyrelsen begär tillstånd av stiftelsens tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, att verkställa beslutet.
Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen för handläggning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 402

Motion om elevs rätt till läxhjälp i Jönköpings kommuns grundskolor
Ks/2009:429 600
Sammanfattning
Mot bakgrund av vad som anförs i motion 2009-09-20 föreslår Magnus Rydh
(S) att kommunfullmäktige beslutar att alla grundskolor i Jönköpings kommun
ska erbjuda varje elev rätt till läxhjälp och att denna läxläsning ska ledas av
pedagoger.
Kommunfullmäktige har 2009-04-24 § 224 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till skol- och barnomsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-09-20
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-02-23 § 20 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-11-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-11-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Skol- och barnomsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse att läxhjälp erbjuds
vid kommunala grundskolor. Läxhjälp ska utformas under ledning av pedagog, men kan utföras av annan personal, alternativt av ”frivilligarbetare”.
– Skol- och barnomsorgsnämnden ges i uppdrag att rekommendera de fristående grundskolorna att erbjuda läxhjälp på motsvarande sätt.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson
Elin Lagerqvist (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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 403

Yttrande över förslag till eventuell utökning av Samordningsförbundet Jönköping
Ks/2010:467 700
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Samordningsförbundet i Jönköpings förslag att förbundet utökas med Habo och Mullsjö kommuner
från och med 2011-01-01 samt med Vaggeryds kommun under 2011 enligt i
övrigt föreslagna villkor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Samordningsförbundet Jönköping, daterad 2010-10-21
Kommunstyrelsens beslut 2010-11-10 § 370 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) har inför kommunstyrelsen 2010-11-10 överlämnat särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådet vidhåller tidigare förslag till kommunstyrelsens beslut, nämligen följande:
– Yttrande över förslag till en eventuell utökning av Samordningsförbundet
Jönköping avges till förbundet i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över förslag till en eventuell utökning av Samordningsförbundet
Jönköping avges till förbundet i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet i Jönköping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 404

Utökat vårdnadsbidrag
Ks/2010:468 040
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår att vårdnadsbidraget i Jönköpings
kommun, som i dagsläget omfattar barn i åldern 1-2 år, utökas till att omfatta
3-åringar samt att kostnaderna för vårdnadsbidraget regleras enligt samma
principer som för övrig barnomsorgsverksamhet. De ökade kostnaderna föranledda av förslaget bedöms rymmas inom anslagna medel för vårdnadsbidrag i
skol- och barnomsorgsnämndens budget för 2011. I stadskontorets yttrande
över ärendet tillstyrks skol- och barnomsorgsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-10-19 § 124 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-11-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-11-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det kommunala vårdnadsbidraget omfattar barn i åldern 1-3 år från och med
2011-01-01.
– De ökade kostnaderna för vårdnadsbidrag finansieras inom ramen för anslagna medel för vårdnadsbidrag i Verksamhets- och investeringsplan 20112013 med budget 2011.
– Budgetavvikelser avseende anslag för vårdnadsbidrag regleras enligt samma
principer som för övrig verksamhet inom skola och förskola.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-11-17 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-11-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslaget om utökat vårdnadsbidrag avslås.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson
Elin Lagerqvist (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) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det kommunala vårdnadsbidraget omfattar barn i åldern 1-3 år från och med
2011-01-01.
– De ökade kostnaderna för vårdnadsbidrag finansieras inom ramen för anslagna medel för vårdnadsbidrag i Verksamhets- och investeringsplan 20112013 med budget 2011.
– Budgetavvikelser avseende anslag för vårdnadsbidrag regleras enligt samma
principer som för övrig verksamhet inom skola och förskola.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 405

Förändrade principer för hyressättning av objekt som hyrs ut till
föreningar
Ks/2009:353 260
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-02 § 228 att ge stadskontoret i uppdrag
att kartlägga objekt som hyrs ut till idrottsföreningar m.m. till subventionerad
hyra. I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag är utgångspunkten för detta
arbete att hyressättning ska hanteras på samma sätt för kultur- och idrottsföreningar i så stor utsträckning som möjligt.
Motiven till förändrade principer för hyressättningen är att uppnå transparens
och likformighet i bidragsgivningen till föreningslivet samt att kommunalt stöd
till föreningslivet i första hand ska hanteras och beslutas av fritids- respektive
kulturnämnden.
Baserad på genomförd kartläggning, som skett i samverkan med Fritid Jönköping och tekniska kontoret, föreslår stadskontoret att en ny modell införs för
uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar. Tekniska nämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden har under våren 2010 behandlat ärendet och
ställt sig bakom stadskontorets förslag. I samband med behandlingen av förslag
till Verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med Budget 2011 har ärendet diskuterats och en realistisk tid för införandet har bedömts till 2013-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-06-02 § 228
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-05
Tekniska nämndens beslut 2010-04-13 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2010-04-22 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2010-05-19 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från A6 Golfklubb 2010-03-23
Skrivelse från Idrottsalliansen 2010-03-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-05-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-11-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att införa en ny modell för hyressättning
på objekt som hyrs ut till föreningslivet från och med 1 januari 2013.
– Förändrade anslag för föreningsbidrag beaktas i Verksamhets- och investeringsplan. Ökade anslag till kulturnämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen möjliggörs genom ökade hyresintäkter inom tekniska nämnden.
Justerandes signatur
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– Med anledning av förändrade principer för hyressättning ges fritidsnämnden
och kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regelverk
för föreningsbidrag. Uppdragen redovisas till kommunfullmäktige senast i
maj 2011.
– Från och med 2013-01-01 övertar tekniska nämnden ansvaret för de hyresavtal som i dagsläget hanteras av fritidsnämnden och som avser vidareuthyrning av hela anläggningar till enskilda föreningar.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att förlänga hyres-, tomträtts- och arrendeavtal med enskilda föreningar och där avtalet löper ut innan 2013-01-01.
Avtalen förlängs med oförändrade villkor fram till och med 2012-12-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-11-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Föreslagen modell med marknadsanpassad hyressättning avvisas.
− Stadskontoret ges i uppdrag att utreda ett förenklat hyressättningssystem
som bygger på principen att underlätta och förenkla för föreningar som hyr
objekt av kommunen. En inriktning kan därvid vara s.k. ”nollhyra”.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Arne Fougelberg (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
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Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x
x
x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att införa en ny modell för hyressättning
på objekt som hyrs ut till föreningslivet från och med 1 januari 2013.
– Förändrade anslag för föreningsbidrag beaktas i Verksamhets- och investeringsplan. Ökade anslag till kulturnämnden, fritidsnämnden och kommunstyrelsen möjliggörs genom ökade hyresintäkter inom tekniska nämnden.
– Med anledning av förändrade principer för hyressättning ges fritidsnämnden
och kulturnämnden i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regelverk
för föreningsbidrag. Uppdragen redovisas till kommunfullmäktige senast i
maj 2011.
– Från och med 2013-01-01 övertar tekniska nämnden ansvaret för de hyresavtal som i dagsläget hanteras av fritidsnämnden och som avser vidareuthyrning av hela anläggningar till enskilda föreningar.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att förlänga hyres-, tomträtts- och arrendeavtal med enskilda föreningar och där avtalet löper ut innan 2013-01-01.
Avtalen förlängs med oförändrade villkor fram till och med 2012-12-31.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 406

Förslag till avtal rörande ishallar på Rosenlundsområdet
Ks/2010:372 290
Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag 2010-06-22 § 250 har förslag till
avtal rörande ishallar och curlinghallar på Rosenlundsområdet upprättats. Avtalsförslagen har utarbetats i samverkan med berörda nämnder och godkänts av
HV71 och Jönköpings Curling Club (JCC). Lokalprogram för respektive anläggning har utarbetats och bifogas avtalen.
Anslag för avtalsförslagen ingår i kommunstyrelsens förslag till verksamhetsoch investeringsplan 2011-2013 med budget 2011. Sammantaget genererar
projektet en nettokostnad som uppgår till 10,5 mnkr per år i 2010 års prisnivå.
Stadskontoret föreslår att kommunens ekonomiska åtaganden mot JCC, beräknat till 22,5 mnkr (exkl. moms) och 5,5, mnkr avseende jämkning av ingående
moms, finansieras genom att motsvarande medel avsätts i kommunens bokslut
2010.
Tidplanen för de föreslagna åtgärderna i avtalsförslagen är att byggnation av ny
curlinghall påbörjas så snart som möjligt och planeras vara färdigställd
2011-09-01. Nuvarande curlinghall friställs och disponeras av kommunen
2011-05-01. Byggnationen av ishallarna påbörjas 2011-05-01 och de nya ishallarna planeras stå klara inför issäsongens start hösten 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-22 § 258
Kommunstyrelsens beslut 2010-01-27 § 30 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 250 med tillhörande tjänsteskrivelser
Verksamhetsavtal rörande ishallar på Rosenlundsområdet 2010-11-10 med
tillhörande bilagor (lokalprogram, hyresavtal m.m.)
Avtal rörande curlinghallar på Rosenlundsområdet 2010-11-11 med tillhörande
bilaga (lokal- och teknikprogram)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-12
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Verksamhetsavtal mellan kommunen och HV71 Fastighets AB rörande ishallar på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-10, godkänns.
– Kommunen beviljar borgen med maximalt 58 mnkr för de lån som HV71
Fastighets AB upptar för byggnationen. Borgensåtagandet nedskrivs med

Justerandes signatur
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1/20-del per år. Första nedskrivning sker ett år efter det att hyresavtalet börjat löpa.
Kommunen blockinhyr av HV71 nyuppförda två ishallar (hall C och D) och
befintlig ishall B inkl. drift och skötsel av ishallarna. Anslag för hyra av hallarna ingår i kommunstyrelsens förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med Budget 2011 fr.o.m. halvårsskiftet 2012.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna tomträttsavtal med HV71 Fastighets AB avseende mark för uppförande av två nya ishallar på fastigheten
Rosenlund 2:1.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet med
HV71, teckna hyresavtal med HV71 Fastighets AB avseende blockinhyrning av de tre ishallarna.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med HV71 Fastighets AB
om leverans av överskottsvärme från de nya ishallarna till Rosenlundsbadet.
Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet
med HV71 Fastighets AB, senast i augusti 2011 genomföra de trafikinvesteringar som erfordras, bl.a. ersättning av de parkeringsplatser som åtgår
för byggnation av ishallarna. Anslag för detta ingår i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2011 med 6,1 mnkr.
Avtal mellan kommunen och Jönköping Curling Club rörande curlinghallar
på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-11, godkänns.
Kommunens ekonomiska åtagande mot Jönköping Curling Club enligt avtalet, beräknat till 22,5 mnkr (exkl. moms), finansieras genom att erforderliga
belopp, inkl. jämkning av ingående mervärdesskatt, avsätts i kommunens
bokslut för 2010.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, projektera och låta bygga en ny curlinghall norr om Racketcentrum som ersättning för befintlig curlinghall som kommunen förvärvar
för genomförande av projektet med två nya ishallar.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, som ersättning för nuvarande arrendeavtal senast under januari 2011 teckna tomträttsavtal avseende mark för uppförande av ny curlinghall inom fastigheten Rosenlund 2:1.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.
Av stadsbyggnadsnämndens anslag med 5 000 tkr i 2011 års investeringsbudget för Elmiaområdet, p-platser m.m. överförs 2 050 tkr till tekniska
nämnden för att anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och
gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
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– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-12-15.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-16.

Justerandes signatur
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§ 407

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2011-2020
Ks/2010:448 420
Sammanfattning
Från och med 2009 finns miljömålsarbetet i Jönköpings kommun sammanställt
i ”Program för hållbar utveckling – miljö”. Årliga uppdateringar av programmet genomförs och förslagen till revideringar remitteras till nämnderna under
perioden april – juni. Med beaktande av nämndernas synpunkter har programmet omarbetats och det föreligger nu en antagandehandling som av stadskontoret föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2011-2020
Samrådsredogörelse 2010-10-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling
– miljö, Framtidens Jönköping 2011-2020 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-11-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2011-2020, fastställs med komplettering i avsnittet ”Transporter – effektivisering” som innebär att en utredning genomförs för att klargöra förutsättningarna inför ett ställningstagande om införandet av samordnade transporter och en distributionscentral.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-11-22 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2011 genomföra en utredning
som visar på möjligheterna för Jönköpings kommun att införa ett system för
klimatkompensation.
– Miljönämnden ges i uppdrag att senast år 2012 presentera en åtgärdsplan för
Barnarpasjön.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2010-12-15.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-16.
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Utdragsbestyrkande

46

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-01

§ 408

Yttrande över förslag till detaljplan för Barnarps-Kråkebo 1:70 m fl
(Atteviks), Torsvik, Jönköpings kommun
Ks/2010:460 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har med skrivelse 2010-10-25 för yttrande senast
2010-12-17 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Barnarps-Kråkebo 1:70 m fl (Atteviks), Torsvik, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-10-25 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 Barnarps-Kråkebo 1:70 m fl (Atteviks), Torsvik, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för
Barnarps-Kråkebo 1:70 m fl (Atteviks), Torsvik, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Sbk
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§ 409

Medborgarförslag om utbyggnad av biogasanläggning på Simsholmen
Ks/2009:529 400
Sammanfattning
Andreas Hultqvist har i ett medborgarförslag föreslagit att biogasproduktionen
på Simsholmen ska byggas ut så att en större andel av busstrafiken kan köras
på biogas.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 301 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2009-11-18
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-10-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Hultqvist
Tn
Diariet
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§ 410

Medborgarförslag om bevarande av fabriksfastigheter och byggande
av lägenheter med hyresrätt i Huskvarna
Ks/2010:256 250
Sammanfattning
Göte Karlsson har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör utreda
förutsättningarna att köpa in lokaler som inte används inom Husqvarna AB:s
område och omvandla dessa till hyresbostäder.
Kommunfullmäktige har 2010-05-27 § 123 remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-05-11
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 184 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-09-16 § 306 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2010-09-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-11-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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