JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 – 11.50

Beslutande

Mats Green (M), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

Övriga närvarande

Per Johansson (M)
Albert Åhs (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Carolina Pettersson (S)
Dan Mattsson (S)
Anette Höglund (S)
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Anna Mårtensson (FP)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Leif Eriksson, tf stadsdirektör
Ingalill Jokela administrativ chef § 1
Anders Hansson, stadsjurist
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 1-27

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
Justerande

Anna Mårtensson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-16

Datum för anslags uppsättande

2013-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-02-09

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 1 Informationsärenden

4

§ 2 Meddelanden

5

§ 3 Anmälan om delegationsbeslut

7

§ 4 Motion om friskvård för Jönköpings kommuns anställda

8

§ 5 Yttrande över promemorian "Anmälan enligt tjänstedirektivet av
förslag till vissa kommunala föreskrifter" (Ds 2012:41)

9

§ 6 Yttrande över promemorian "Myndigheters tillgång till tjänster för
elektronisk identifiering"

10

§ 7 Medborgarförslag om åtgärder i Bostads AB Vätterhems tvättstugor

12

§ 8 Medborgarförslag om ökad tillgänglighet i Bostads AB Vätterhems
soprum

13

§ 9 Yttrande över promemorian "En mer samlad myndighetsstruktur
inom folkhälsoområdet" (Ds 2012:49)

14

§ 10 Uppdrag till äldrenämnden att redovisa förutsättningar och former
för ett Seniorernas Hus i Jönköping

15

§ 11 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur en större
mångfald kan uppnås avseende typer av förskolelokaler m.m.

16

§ 12 Lokalprogram för enhetliga förskolor med skollokaler

17

§ 13 Ny skola på Torp i Bankeryd

19

§ 14 Verksamhetsplan 2013 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB

21

§ 15 Motion om lekplatsen i Huskvarna Folkets Park

22

§ 16 Motion om att befria tekniska nämnden från uppdraget att sälja
Rosenlunds herrgård

23

§ 17 Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst, kultur och
konferenser

24

§ 18 Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst och kultur

25

§ 19 Medborgarförslag om Rosenlunds Herrgård

26

§ 20 Medborgarförslag om framtidsinriktning för Rosenlunds Herrgård

27

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

3

§ 21 Program för ny översiktsplan

28

§ 22 Tomtpriser för bostäder

29

§ 23 Förvärv av ÖDPV Fastigheter AB

31

§ 24 Komplettering av reglemente för tekniska nämnden avseende uppsättning och underhåll av sjövägmärken enligt sjötrafikförordningen

32

§ 25 Uppdrag att utreda och lämna förslag på system för klimatväxling

33

§ 26 Tidigt samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för 52kV ledning vid
Södra Munksjö industriområde

34

§ 27 Förvärv av fastigheten Barnarp 1:50, Thorsviksvägen, Jönköpings
kommun

35

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

§1

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om flyttströmmar till och från Jönköping.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-12-14 om överenskommelse
för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-12-14 om överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.
Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2012-12-14 om överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013.
Länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten 2012-12-10 om samråd enligt 8 kap. 1
§ minerallagen om bearbetningskoncession för Norra Kärr K nr 1, Jönköpings
kommun.
Förvaltningsrättens beslut 2012-12-17 att avslå överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-02-23 § 42-43; Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett
hållbart trafiksystem och Medborgarförslag om att radera den föreslagna
genomfartsleden på Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen ur Kommunikationsstrategin.
Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2013
Fritidsnämndens beslut 2012-12-13 § 161 att godkänna avtal med Huskvarna
Kanotklubb och Jönköpings Kanotklubb gällande Aktivitetscenter Rocksjön.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2012-11-28 § 40-51
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

Justerandes signatur

2012-12-03 § 104-107
2012-12-17 § 108-115

Välfärdsutskottets protokoll

2012-11-28 § 37-46

Tekniska utskottets protokoll

2012-11-28 § 34-38

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2012-12-04 § 93-105

Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2012-10-30 § 32-40

Utdragsbestyrkande
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Lekeryd

2012-12-05 § 32-42

Norrahammar-Hovslätt

2012-12-12 § 105-112

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut:
om att bevilja ansökningar om utdelning ur Bernard Hays Understödsfond och
Eckerströmska donationsfonden.
om tillstånd att servera vin/starköl vid en middag för representanter från skolor
i Polen, Tyskland, Holland, Frankrike och Skottland. Besöket är en fortsättning
av ett Comeniusprojekt.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet.
till Italien för personal vid förskolan Lustigkullen.
Ekonomichefens beslut om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-03-11/24 med anledning av Earth Hour.
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-05-06/19 med syfte att stärka Jönköpings kommuns varumärke som arbetsgivare.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-03 § 104-107 och 2012-12-17 § 108115.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2012-12-04 § 93-105.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4
Motion om friskvård för Jönköpings kommuns anställda
Ks/2012:321 029

Sammanfattning
I motion inkommen 2012-06-20 föreslår Andreas Persson (S) och Elin
Lagerqvist (S) att kommunen tar fram ett gemensamt regelverk som ger alla
anställda rätt till friskvård bekostad av arbetsgivaren samt att kommunen analyserar om det med hänsyn till arbetsuppgifternas art finns personalgrupper
som bör erbjudas utökade möjligheter till friskvård och rörelse och, om så är
fallet, erbjuda dem det.
Kommunfullmäktige har 2012-06-20 § 191 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till personalutskottet och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-06-20
Stadskontorets yttrande 2012-09-20
Personalutskottets beslut 2012-09-18 § 64
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-12-05 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Yttrande över promemorian "Anmälan enligt tjänstedirektivet av
förslag till vissa kommunala föreskrifter" (Ds 2012:41)
Ks/2012:435 009
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 17 januari 2013 lämna
synpunkter på departementsskrivelsen ”Anmälan enligt tjänstedirektivet av
förslag till vissa kommunala föreskrifter” (Ds 2012:41).
Beslutsunderlag
Utrikesdepartementets remiss 2012-10-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-02
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets upprättade förslag till
kommunens yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande:
– Yttrande över promemorian ”Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till
vissa kommunala föreskrifter” (Ds 2012:41) överlämnas till Utrikesdepartementet i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade
förslag till kommunens yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över promemorian ”Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till
vissa kommunala föreskrifter” (Ds 2012:41) överlämnas till Utrikesdepartementet i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade
förslag till kommunens yttrande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Utrikesdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Yttrande över promemorian "Myndigheters tillgång till tjänster för
elektronisk identifiering"
Ks/2012:508 005
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 16 januari 2013 lämna
synpunkter på departementspromemorian ”Myndigheters tillgång till tjänster
för elektronisk identifiering” (N2012/5484/ITP).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2012-11-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-02
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets upprättade förslag till
kommunens yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över promemorian ”Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering” överlämnas till Näringsdepartementet i enlighet med av
kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) upprättat förslag till särskilt yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (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 Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

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 beslut
– Kommunstyrelsen beslutar att anta stadskontorets upprättade förslag till
kommunens yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Medborgarförslag om åtgärder i Bostads AB Vätterhems tvättstugor
Ks/2012:307 750

Sammanfattning
I medborgarförslag inkommet 2012-05-31 föreslår XX att Bostads AB Vätterhems tvättstugor byggs om i syfte att öka tillgängligheten för de boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 149 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet 2012-05-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-12-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Ärendet översänds till Bostads AB Vätterhem för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Ärendet översänds till Bostads AB Vätterhem för kännedom.
Beslutet expedieras till:
XX
Bostads AB Vätterhem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Medborgarförslag om ökad tillgänglighet i Bostads AB Vätterhems
soprum
Ks/2012:308 750
Sammanfattning
I medborgarförslag inkommet 2012-05-31 föreslår XX att Bostads AB Vätterhems soprum byggs om i syfte att öka tillgängligheten för de boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 149 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2012-05-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-12-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Ärendet översänds till Bostads AB Vätterhem för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Ärendet översänds till Bostads AB Vätterhem för kännedom.
Beslutet expedieras till:
XX
Bostads AB Vätterhem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Yttrande över promemorian "En mer samlad myndighetsstruktur
inom folkhälsoområdet" (Ds 2012:49)
Ks/2012:504 779
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2012-11-09 till bl.a. Jönköpings kommun
översänt departementspromemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur inom
folkhälsoområdet (Ds 2012:49)” för synpunkter senast 2013-01-21.
Beslutsunderlag
Socialdepartementets remiss 2012-11-09
Miljönämndens beslut 2012-12-05 § 187 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-12-18 § 215 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) särskilt upprättade förslag överlämnas
till Socialdepartementet som kommunens yttrande över departementspromemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”
(Ds 2012:49).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) särskilt upprättade förslag överlämnas
till Socialdepartementet som kommunens yttrande över departementspromemorian ”En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”
(Ds 2012:49).
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Mn
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Uppdrag till äldrenämnden att redovisa förutsättningar och former
för ett Seniorernas Hus i Jönköping
Ks/2012:170 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011, i samband med beslut om VIP
2012-2014, att uppdra åt äldrenämnden att redovisa förutsättningar och former
för ett Seniorernas Hus i Jönköping. Äldrenämnden har 2012-05-16 § 57 beslutat att översända upprättad redovisning till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-05-16 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i kommunalrådsyttrandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-01-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i såväl Andreas Sturessons (KD) som undertecknads kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur en större
mångfald kan uppnås avseende typer av förskolelokaler m.m.
Ks/2012:172 690
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2011-10-27 i samband med beslut om VIP 20122014 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur en större mångfald
kan uppnås avseende typer av förskolelokaler samt hur behovet kan uppnås på
ett kostnadseffektivt sätt. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
2012-09-18 § 124.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-18 § 124 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-12-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Lokalprogram för enhetliga förskolor med skollokaler

Ks/2012:373 291

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-04-17 § 48 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till ramlokalprogram att användas som programhandling vid framtida byggnation av skolor och förskolor. Det nya programmet
ersätter tidigare program som beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-20
§ 391. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 48 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-11-15 § 396 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 298 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-12-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för platsbyggda förskolor med skollokaler godkänns och används som programhandling
vid framtida nybyggnation av platsbyggda förskolor med skollokaler.
– Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst
vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån tidigare beslutat ramlokalprogram.
– Barn- och utbildningsnämnden beställer byggnation av förskola enligt ramlokalprogram från tekniska nämnden, under förutsättning av att investeringsmedel avsatts i särskilt anslag för byggnation av nya förskolor.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för platsbyggda förskolor med skollokaler godkänns och används som programhandling
vid framtida nybyggnation av platsbyggda förskolor med skollokaler.
– Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst
vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån tidigare beslutat ramlokalprogram.
– Barn- och utbildningsnämnden beställer byggnation av förskola enligt ramlokalprogram från tekniska nämnden, under förutsättning av att investeringsmedel avsatts i särskilt anslag för byggnation av nya förskolor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Ny skola på Torp i Bankeryd

Ks/2012:564 292

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens har 2012-12-18 § 167 beslutat föreslå kommunfullmäktige att nyproduktion av skola i Torp för år F-6 genomförs enligt
upprättat lokalprogram samt att investeringskostnaderna på 110 mnkr ställs till
tekniska nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-18 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets hyreskalkyl 2013-01-04
Stadskontorets yttrande 2013-01-08 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-01-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6 skola på
Torp i Bankeryd, medförande en total investeringsutgift uppgående till 115
mnkr och därmed en ökad investeringsutgift jämfört med VIP 2013-2015
uppgående till 5 mnkr, godkänns.
– Anslag uppgående till 15 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
2013 i enlighet med VIP 2013-2015 för färdigställande av utredningsarbete
och genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för år 2014 och 2015 uppgående till 99 mnkr beaktas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-10 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6 skola på
Torp i Bankeryd, medförande en total investeringsutgift uppgående till 115
mnkr och därmed en ökad investeringsutgift jämfört med VIP 2013-2015
uppgående till 5 mnkr, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Anslag uppgående till 15 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
2013 i enlighet med VIP 2013-2015 för färdigställande av utredningsarbete
och genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för år 2014 och 2015 uppgående till 99 mnkr beaktas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2014-2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Verksamhetsplan 2013 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB
Ks/2012:552 379
Sammanfattning
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB har 2012-09-28 § 6 beslutat
översända verksamhetsplan för 2013 till kommunen för godkännande. Enligt
Energimyndighetens regler för bidrag till energi- och klimatrådgivning ska
verksamhetsplanen godkännas av kommunen.
Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 2012-09-28 § 6
Verksamhetsplan 2013
Stadskontorets yttrande 2013-01-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-01-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till verksamhetsplan 2013 för Kommunal Energirådgivning i
Vätterbygden AB godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till verksamhetsplan 2013 för Kommunal Energirådgivning i
Vätterbygden AB godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Motion om lekplatsen i Huskvarna Folkets Park

Ks/2011:447 332

Sammanfattning
Emma Kramer (S) föreslår i motion 2011-10-05 att tekniska nämnden får i
uppdrag att ersätta och montera lekutrustning som plockats ned i Huskvarna
Folkets park och att nämnden ges i uppdrag att presentera en plan för hur lekplatsen kan utvecklas.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 283 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-05
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 39 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-02-02
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 70 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-02-22
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 266 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-10-25
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 § 348
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Motion om att befria tekniska nämnden från uppdraget att sälja
Rosenlunds Herrgård
Ks/2012:287 290
Sammanfattning
I motion 2012-05-23 föreslår Elisabeth Töre (V) att försöken att sälja Rosenlunds Herrgård avbryts, att herrgården ska användas till sådant som gör att den
blir tillgänglig för kommunens invånare och att möjligheterna att återskapa den
ursprungliga herrgårdsparken utreds.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 145 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-23
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 291 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst, kultur och
konferenser
Ks/2012:302 298
Sammanfattning
I motion 2012-05-28 anför Ewa Swedberg (S) att ett iordningsställande av
Rosenlunds Herrgård med tillhörande park skulle skapa sysselsättning, tillföra
en unik bit kulturhistoria att glädjas åt men också skapa en enastående vacker
plats för konferenser och andra former av möten.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 148 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-28
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 292 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst och kultur

Ks/2011:332 298

Sammanfattning
Eva Swedberg (S) redogör i motion 2011-06-19 för tidigare fattade beslut beträffande Rosenlunds Herrgård och anför att de i maj 2011 färdigställda arkeologiska utgrävningarna visar att det tidigare funnits en avancerad gustaviansk
trädgårdsanläggning i den västra delen av herrgårdsparken. Motionären menar
att det betyder att Jönköping som kommun med Rosenlunds Herrgård, Rosariet
och dess byggnad har möjlighet att tillföra både konstnärer och allmänhet en
unik bit kulturhistoria att använda och glädjas åt.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 198 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-19
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 344 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 232 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 19
Medborgarförslag om Rosenlunds Herrgård

Ks/2011:385 298

Sammanfattning
I ett medborgarförslag inlämnat 2011-08-26 föreslår XX bl a att kommunfullmäktige beslutar att Rosenlunds Herrgård ska vara kvar i kommunal ägo.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 244 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2011-08-26
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 231 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
XX
Tn

Justerandes signatur
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§ 20
Medborgarförslag om framtidsinriktning för Rosenlunds Herrgård

Ks/2009:463 298

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår XX att beslutet att sälja Rosenlunds Herrgård
återtas samt lämnar förslag på en rad olika sätt att använda och driva Rosenlunds Herrgård i kommunal regi.
Det noteras att ett upprop med namninsamlingar har genomförts som stöd för
idéerna och i samband med att medborgarförslaget inlämnats har även listor
med ca 1 000 namnunderskrifter lämnats till stadskontoret.
Kommunfullmäktige har 2009-10-29 § 267 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag samt skrivelse ”Upprop – och vädjan” inkomna 2009-10-13
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 125 med tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
XX
Tn

Justerandes signatur
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§ 21
Program för ny översiktsplan

Ks/2012:561 212

Sammanfattning
En ny översiktsplan för kommunen ska antas senast under år 2014. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program för arbetet vilket föreslås
fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
NY ÖP – program för ny översiktsplan
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för ny översiktsplan fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för ny översiktsplan fastställs.

Justerandes signatur
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§ 22
Tomtpriser för bostäder

Ks/2012:511 250

Sammanfattning
Tekniska nämnden har behandlat frågan om priser för bostadstomter för 2013.
Nämnden föreslår att priserna ska vara oförändrade under kommande år men
att ett nytt lägestillägg införs för ramprogramområdet Södra Munksjön samt de
mest centrala delarna av Jönköping.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 276
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-10-28 med bilaga 2012-10-26
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande
Nu gällande tomtpriser
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tomtpriser för bostäder fastställs att gälla fr.o.m. 2013-02-01 i enlighet med
vad som framgår av kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande
2013-01-03.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar utöver bifall till sitt förslag följande tillägg:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med nästa revidering av
tomtpriser göra en översyn och överväga eventuella förändringar i zonindelningen mot bakgrund av de senaste årens utveckling i olika kommundelar.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag samt instämmer
i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

Huvudfrågan
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

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 i huvudfrågan.
Tilläggsyrkandet
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) tilläggsyrkande i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med nästa revidering av
tomtpriser göra en översyn och överväga eventuella förändringar i zonindelningen mot bakgrund av de senaste årens utveckling i olika kommundelar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet i huvudfrågan till förmån för kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur
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30

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

§ 23
Förvärv av ÖDPV Fastigheter AB

Ks/2012:562 252

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genom
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB genomföra erforderliga åtgärder för att
förvärva aktierna i ÖDPV Fastigheter AB. I detta bolag finns fastigheten Överdraget 3 som bedöms vara ett strategiskt viktigt förvärv för genomförande av
stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-13
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 311 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2012-12-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
ÖDPV Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för ÖDPV Fastigheter AB att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastställa att ÖDPV Fastigheter AB omfattas av det av kommunfullmäktige
fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
ÖDPV Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för ÖDPV Fastigheter AB att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastställa att ÖDPV Fastigheter AB omfattas av det av kommunfullmäktge
fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-16

§ 24
Komplettering av reglemente för tekniska nämnden avseende uppsättning och underhåll av sjövägmärken enligt sjötrafikförordningen
Ks/2012:578 003
Sammanfattning
Regler för sjötrafik styrs av sjötrafikförordningen (SFS 1986:300). I vissa områden kan det finnas lokala regler och bestämmelser för sjötrafiken. Beroende
på vad som ska regleras kan det vara Transportstyrelsen eller länsstyrelsen som
beslutar i frågan.
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om bl a fartbegränsning till sjöss. Vidare
meddelar länsstyrelsen förbud mot att ankra eller begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande
sporter. Länsstyrelsen kan även meddela förbud mot eller föreskrifter för användningen av ett vattenområde.
Vid sitt sammanträde 2012-12-11 § 296 beslöt tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige följande:
– Reglemente för tekniska nämnden avseende övriga åligganden § 6 kompletteras med att tekniska nämnden ansvarar för att utföra åtgärder föreskrivna
av länsstyrelsen eller Transportstyrelsen i enlighet med sjötrafikförordningen (SFS 1986:300).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 296 med tillhörande tjänsteskrivelse
Sjötrafikförordningen SFS 1986:300
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Reglemente för tekniska nämnden avseende övriga åligganden § 6 kompletteras med att tekniska nämnden ansvarar för att utföra åtgärder föreskrivna
av länsstyrelsen eller Transportstyrelsen i enlighet med sjötrafikförordningen (SFS 1986:300).

Justerandes signatur
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§ 25
Uppdrag att utreda och lämna förslag på system för klimatväxling

Ks/2011:515 420

Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion beslöt kommunfullmäktige
2011-11-03 § 327 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på klimatväxlingssystem.
Kommunfullmäktiges uttalade 2012-10-25 i samband med behandling av verksamhets- och investeringsplan 2013-2015 att man avser att under 2014 införa
ett klimatväxlingssystem. Systemet syftar till att minska koldioxidutsläppen
från persontransporter i kommunal verksamhet samt ge utrymme för klimatåtgärder i kommunens verksameter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07
Utredning 2012-08-16
Samrådsredogörelse 2012-12-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att från och med 2014 införa system för klimatväxling som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-12 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun beslutar att från och med 2014 införa system för klimatväxling som beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07.

Justerandes signatur
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§ 26
Tidigt samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för 52kV ledning vid
Södra Munksjö industriområde
Ks/2012:521 373
Sammanfattning
Jönköping Energi Nät AB har för avsikt att lägga om befintlig kabelsträckning
som idag går genom Södra Munksjöområdet eftersom den ligger i vägen för
planerad bostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
Samrådshandling 2012-11-09
Tekniska nämndens beslut (delegationsbeslut) 2012-12-12 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-12-13 § 444 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tekniska nämndens beslut 2012-12-12 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2012-12-13 § 444 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som kommunens yttrande till Jönköping Energi Nät AB.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens beslut
– Tekniska nämndens beslut 2012-12-12 och stadsbyggnadsnämndens beslut
2012-12-13 § 444 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som kommunens yttrande till Jönköping Energi Nät AB.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Energi Nät AB
Tn
Stbn
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§ 27
Förvärv av fastigheten Barnarp 1:50, Thorsviksvägen, Jönköpings
kommun
Ks/2013:066 252
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
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
2013-01-30.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-31.

Justerandes signatur
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