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Beslutande

Mats Green (M), ordförande
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M) ej § 138
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§ 132

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar Gunnar
Gidenstam från Sveriges Kommuner och Landsting om Resultatvisaren som är
en sammanfattning av kommuners uppnådda resultat. Härefter ger ekonomichef Leif Eriksson en kort information om nuläget för arbetet med att ta fram
resultatmål för Jönköpings kommun.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2012-03-09 § 8-15.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:14 ”Vårpropositionen för år
2012”.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:15 ”Budgetförutsättningar för
åren 2012-2016”.
Socialnämndens beslut 2012-04-17 § 59 ”Servicegaranti gällande handläggningstider för alkoholtillstånd”.
Ledningsutskottets protokoll

2012-04-10 § 35-37.

Välfärdsutskottets protokoll

2012-03-28 § 7-11.

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2012-03-13 § 13-21

Lekeryd

2012-03-13 § 1-9.

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden meddelar att Thomas Bergholm, som är föreslagen som ny teknisk direktör, kommer att presentera sig vid kommande sammanträde i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att dels bevilja ansökningar om utdelning
ur stiftelsen Louise och Axel Fahlströms donationsfond, dels avslå ansökan om
utdelning ur Stiftelsen Disp. B Hays Understödsfond.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Per Brahegymnasiet
till Spanien för personal vid stadskontoret
till England för personal vid Erik Dahlbergsgymnsiet.
Stadsdirektörens beslut:
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
om förändrade besluts- och behörighetsattestanter från och med 2012-05-01.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Administrativa chefens beslut att bifalla ansökan om flaggning vid Rådhuset
2012-05-21 med anledning av Junemedaljens utdelande.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Friluftsfrämjandet 43 500 kr för bidrag till områdesarbete Öxnehaga med inriktning folkhälsoperspektiv 2012.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2012-04-10 § 35-37.
Personalutskottets protokoll 2012-03-15 § 18-23.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015
Ks/2012:233 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2012-2014 och budget för 2012 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2013 och 2014. Stadskontoret har, inför
arbetet med VIP 2013-2015, som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning
till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2012. I denna budgetprocess har även
sista året i planperioden en ram vilket är ett avsteg från kommunens styrprinciper. I det förväntade ekonomiska läget för kommunen har detta bedömts som
lämpligt.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-24
Anvisningar 2012-04-24 för arbetet med verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2013-2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 fastställs enligt kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (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)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

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
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Nystart för Kulturhuset i Tändsticksområdet
Ks/2012:89 107
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att utreda en nystart för
Kulturhuset i Tändsticksområdet. Kulturförvaltningen har utarbetat ett avtalsförslag som behandlats i kulturnämnden. Ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen för behandling.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse till kulturnämnden 2010-09-10
Kulturnämndens beslut 2010-10-20 § 123
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 335
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsjuristens utlåtande angående konkurrenslagstiftning 2011-11-22
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse samt
förslag till uppdragsöverenskommelse och nyttjanderättsavtal
Stadskontorets yttrande 2012-03-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Nyttjanderättsavtal i den föreslagna formen ska ej ingås.
– Uppdragsöverenskommelse i den föreslagna formen ska ej ingås.
Majoritetsrådens förslag
Kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons (FP) yttrande
2012-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kulturnämnden följande:
– Nyttjanderättsavtal ska ej ingås.
– Uppdragsöverenskommelse ska ej ingås.
– Nuvarande avtal med Föreningen Kulturhuset på Tändsticksområdet sägs
upp och kulturnämnden bistår föreningen med att fasa ut nuvarande verksamhet.
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med, och för, det fria kulturlivet i Jönköping arbeta fram förslag på verksamhet och framtida driftform av Kulturhuset. Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande
och dynamiskt kulturhus för barn, unga och vuxna. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i december 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-05-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– De av kulturnämnden 2012-01-18 § 8 godkända förslagen till uppdragsöverenskommelse och nyttjanderättsavtal mellan Kultur Jönköpings kommun och Föreningen Kulturhuset i Jönköping godkänns att gälla fr.o.m.
2012-06-01.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Föreningen Kulturhuset i
Jönköping i enlighet med de upprättade förslagen.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det fria kultur- och föreningslivet i Jönköpings kommun i demokratiska former verka för att Kulturhuset innefattar en mångfald kulturformer med fokus på målgruppen barn
och unga.
– Kulturnämnden ges i uppdrag att utifrån sin del i uppdragsöverenskommelsen löpande informera kommunstyrelsens välfärdsutskott om arbetets utveckling.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för att klarlägga möjligheterna att hyressätta i enlighet
med den av fullmäktige beslutade hyressättningsmodellen och säkerställa den
ideella driftsformen.
Återemissyrkandet
Ordföranden ställer proposition om att avgöra ärendet vid dagens sammanträde
respektive återremittera detsamma varvid kommunstyrelsen utan omröstning
beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Huvudförslagen
Ordföranden ställer härefter proposition på kommunalråden Mats Greens (M)
och Anna Mårtenssons (FP) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalråden Mats Greens (M) och Anna Mårtenssons
(FP) 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)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)

x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16

Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (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)
Mats Green (M)

x

Summa

8

11

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6

1

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 ledamot avstått från att rösta bifallit kommunalråden Mats Greens (M) och Anna
Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat att uppmana kulturnämnden följande:
– Nyttjanderättsavtal ska ej ingås.
– Uppdragsöverenskommelse ska ej ingås.
– Nuvarande avtal med Föreningen Kulturhuset på Tändsticksområdet sägs
upp och kulturnämnden bistår föreningen med att fasa ut nuvarande verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kulturnämnden att i samverkan med, och för, det fria kulturlivet i Jönköping arbeta fram förslag på verksamhet och framtida driftform av Kulturhuset. Förslaget ska syfta till ett välkomnande, öppet, levande
och dynamiskt kulturhus för barn, unga och vuxna. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i december 2012.
Reservation
Ann-Mari Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
S-gruppen reserverar sig mot beslutet i huvudfrågan till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Program – lön som ett strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun
Ks/2012:193 029
Sammanfattning
Personalutskottet har beslutat att uppdra till centrala personalavdelningen
(CPA) om uppföljning av PM som avser kommunens lönepolitik, vilken antogs
av ledningsutskottet och personalutskottet 2007. Framtaget förslag till ny lönepolicy har antagits av personalutskottet. Ärendet överlämnas nu till kommunstyrelsen för behandling.
Beslutsunderlag
Nu gällande lönepolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214
Nu gällande PM daterad 2007-04-18 avseende kommunens lönepolitik antagen
av ledningsutskottet/personalutskottet 2007-05-02 § 92
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 rev. 2012-03-15 med 2012-02-23
reviderat förslag till programdokument ”Lön som strategiskt styrinstrument i
Jönköpings kommun”
Samverkansprotokoll 2012-02-23
Personalutskottets beslut 2012-03-15 § 21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 reviderad 2012-03-15 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-01.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-01.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-15.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-15.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-15.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) återtar tidigare avgivet yttrande och överlämnar nytt yttrande daterat 2012-05-16 vari kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag tillstyrks med den ändringen att meningen ”Kommunens riktmärke för
lönespridning är lägst 25 % år 2015.” under rubriken ”Mål” utgår och ersätts
med ”Osakliga löneskillnader ska motverkas.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens förslag exklusive
punkten under rubriken ”Mål” i programmet där olika förslag föreligger.
Kommunstyrelsen upptar härefter lydelsen av sista stycket under rubriken
”Mål”. Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag till lydelse ”Kommunens riktmärke för lönespridning är lägst 25 % år
2015” respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till lydelse
”Osakliga löneskillnader ska motverkas”. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
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

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (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)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag gällande lydelsen av sista stycket under rubriken ”Mål” i föreslaget programdokument.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-15.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-15.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-15.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag gällande lydelsen av sista stycket under rubriken ”Mål”
i föreslaget programdokumentet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16

§ 138

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län
Ks/2012:206 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisning för 2011. Kommunalförbundets
revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen fastställs samt att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
2012-03-28 med tillhörande årsredovisning samt revisionsberättelse
Stadskontorets yttrande 2012-04-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-04-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Jäv
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
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§ 139

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2012:180 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur
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§ 140

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2012:179 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inkomna senast 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur
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§ 141

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2012:178 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2011-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
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§ 142

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd
Ks/2012:177 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 143

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2012:176 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
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§ 144

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2012:175 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 145

Motion om bekostande av språktolktjänst
Ks/2011:524 135
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) och Kristina Winberg (SD) anför i motion 2011-11-20 att
kostnaden för språktolk har ökat som en följd av den stora invandringen. Då
det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället är det därför inte
försvarbart att personer som bott i landet under flera år använder sig av språktolk. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Den som bott i Sverige i fem år eller mer får bekosta språktolktjänst själv.
(Gäller ej i de fall patientsäkerheten kan äventyras).
– Den som fått godkänt på sin SFI-utbildning och vill ha språktolk får bekosta
det själv.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 342 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till socialnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-20
Socialnämndens beslut 2012-03-20 § 41 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
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§ 146

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden
Ks/2012:222 730
Sammanfattning
Socialstyrelsen har med remiss 2012-04-02 till bl.a. Jönköpings kommun översänt förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden. Socialstyrelsen önskar
kommunens synpunkter senast 2012-05-16.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens remiss 2012-04-02
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 47 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens presidiums beslut 2012-04-24 § 2 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden överlämnas till Socialstyrelsen i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) särskilt upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialstyrelsen
Än
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§ 147

Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet
Ks/2012:142 620
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 75 bl.a. att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret göra en
översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och möjligheter
som aktuell elevgrupp har med inriktningen att ensamkommande flyktingbarn
ska uppnå intagningskraven enligt den nya gymnasiereformen.
Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har upprättat förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända
ungdomar från utlandet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-02-20 § 26 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-02-21 § 24 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända ungdomar
från utlandet godkänns med den ändringen att dokumentet rubriceras ”Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända ungdomar
från utlandet godkänns med den ändringen att dokumentet rubriceras ”Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet”.
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§ 148

Rocksjöstadion
Ks/2012:236 809
Sammanfattning
Fritidsnämnden begär att 12 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
uppförande av Aktivitetscenter Rocksjön under 2012 och 2013. Av den totala
utgiften för investeringen förutsätts 2 mnkr finansieras av Svenska Kanotförbundet och 2,5 mnkr förutsätts finansieras av de lokala kanotföreningarna via
sponsring. Fritidskontoret har tagit fram ett lokalprogram tillsammans med
berörda intressenter innebärande att en kanotanläggning uppförs i Rocksjön
och att en läktarbyggnad innehållande omklädningsrum, förråd, duschar mm
uppförs i Knektaparken.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2012-04-19 § 74 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i elektroniska startgrindar, samt att förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Aktivitetscenter Rocksjön med ett engångsbelopp uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Aktivitetscenter Rocksjön.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-05-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i startgrindar, samt att
förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma. I avtalet skrivs
också in att fritidsnämnden upplåter plats för vinterförvaring av grindarna.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp, eller motsvarande årligt driftbidrag, uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr, eller att motsvarande årligt bidrag erhålls som minskar
driftkostnaden.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i startgrindar, samt att
förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma. I avtalet skrivs
också in att fritidsnämnden upplåter plats för vinterförvaring av grindarna.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp, eller motsvarande årligt driftbidrag, uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
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– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr, eller att motsvarande årligt bidrag erhålls som minskar
driftkostnaden.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
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§ 149

Yttrande över genomförande av industriutsläppsdirektivet (SOU
2011:86, NV-11581-11)
Ks/2012:98 420
Sammanfattning
Miljödepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över
förslag till genomförande av industriutsläppsdirektivet i enlighet med betänkandet ”Bättre miljö – minskade utsläpp” (SOU 2011:86) och Naturvårdsverkets promemoria (NV-11581-11).
Beslutsunderlag
Miljödepartementets remiss 2012-04-12
Miljönämndens ordförandes beslut 2012-03-20
Yttrande från Jönköping Energi AB 2012-04-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Miljödepartementet lämnas i enlighet med särskilt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Miljödepartementet lämnas i enlighet med särskilt upprättat
förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Miljödepartementet
Jönköping Energi AB
Mn
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§ 150

Uppdrag att i nära samråd med Jönköping Energi Biogas AB utreda
alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den framtida
biogasproduktionen
Ks/2012:155 351
Sammanfattning
Tekniska nämnden lämnar redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag
2010-04-29 att utreda alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den
framtida biogasproduktionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 105
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Jönköping Energi AB:s PM upprättad 2011-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från
2010-04-29 godkänns och inriktningen för biogasproduktionens framtida
lokalisering kan därmed anses vara klargjord.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från
2010-04-29 godkänns och inriktningen för biogasproduktionens framtida
lokalisering kan därmed anses vara klargjord.
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§ 151

Avyttring av fastigheten Neapel 15, Södergatan 18, Jönköping
Ks/2012:231 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutad i december 2011 att avyttra fastigheten Neapel 15.
I samband med det avstyckades fastigheten och efter fastighetsreglering annonserades en tomt till tomtkön (Neapel 16). Kvarvarande fastighet har en areal
om 1278 kvadratmeter.
Vid sitt sammanträde 2012-04-10 § 96 beslutade tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Köpekontrakt, genom vilket Jönköpings kommun överlåter fastigheten Neapel 15 till Per Strindhall och Agata Rukat, för en köpeskilling om 3 310 000
kr godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 96 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpekontrakt, genom vilket Jönköpings kommun överlåter fastigheten Neapel 15 till Per Strindhall och Agata Rukat, för en köpeskilling om 3 310 000
kr godkänns.
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§ 152

Tillägg till delegation från kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden för planbesked
Ks/2012:260 214
Sammanfattning
I den nya plan- och bygglagen som gäller från och med 2011-05-02 infördes ett
nytt instrument, planbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att besluta i ärenden om planbesked.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-04-19 § 148
följande:
– Godkänna förvaltningens förslag och föreslå att kommunfullmäktige gör ett
tillägg i kommunfullmäktiges delegation till stadsbyggnadsnämnden med
följande:
Delegerar till stadsbyggnadsnämnden att i ett planbesked redovisa om
kommunen har för avsikt eller inte att inleda planläggning, som avser att
anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-04-19 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utdrag ur Plan- och bygglagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun
kompletteras i 5 § under rubriken Plan- och bygglagstiftningen med följande:
- Planbesked.
– Förändringen gäller från och med 2012-06-15.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun
kompletteras i 5 § under rubriken Plan- och bygglagstiftningen med följande:
- Planbesked.
– Förändringen gäller från och med 2012-06-15
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§ 153

Medborgarförslag om utbyggd kollektivtrafik och cykelbana på väg
185 mellan Bottnaryd och Mullsjö
Ks/2011:370 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag pekar Michael Melin på behovet av utbyggd kollektivtrafik och en cykelväg för dem som är bosatta utmed väg 185 mellan Bottnaryd
och Mullsjö.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 244 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Norra Mo.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-07-05
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 458 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat
Beslutet expedieras till:
M Melin
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16

§ 154

Medborgarförslag om trafikplanering på Torpaområdet
Ks/2012:114 501
Sammanfattning
Charlotte Weinö pekar i ett medborgarförslag att boende utmed Humlevägen
redan idag har stora problem med trafiken på gatan. Om trafiken flyttades till
Hemstigen skulle det bl.a. underlätta att ta sig in och ut från fastigheter på
Humlevägen. De boende på Humlevägen anser att trafikplaneringen varit eftersatt i flera år.
Kommunfullmäktige har 2012-02-23 § 36 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-02-14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat
Beslutet expedieras till:
C Weinö
Diariet
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§ 155

Tillsättande av tjänsten som teknisk direktör
Ks/2012:272 023
Sammanfattning
Roger Nilsson lämnade befattningen som teknisk direktör 2011-12-31. Med
anledning härav har befattningen ledigkungjorts. Ledningsutskottet beslutade
2012-05-04 § 45 att förorda en ny teknisk direktör.
Thomas Bergholm, Huskvarna, född 1964, förordas anställas som teknisk direktör, tekniska kontoret.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslut 2012-05-04 § 45
Samverkansprotokoll 2012-05-07
Tekniska nämndens protokoll 2012-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen beslutar att anställa Thomas Bergholm som teknisk direktör på tekniska kontoret med tillträde 2012-06-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Thomas Bergholm anställs som teknisk direktör vid tekniska kontoret med
tillträde 2012-06-01.
Beslutet expedieras till:
T Bergholm
Tn
Personalavdelningen
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