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§ 82

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om årsredovisningen för 2012.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
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§ 83

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2013-02-21 med rapport om granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2013-02-18 § 1-8

Skärstad-Ölmstad

2013-02-04 § 1-8

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-13

§ 84

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut att bevilja ansökan om utdelning ur Louise och Axel Fahlströms donationsfond
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tjeckien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland för personal vid Junedalsskolan
till Storbritannien för personal vid Ljungarumsskolan
till Estland och Italien för personal vid utbildningsförvaltningen.
till Tyskland för personal vid Destination Jönköping
Stadsdirektörens beslut att till ekonomichef Leif Eriksson vidaredelegera rätten
att fatta beslut om sekretess och utlämnande av allmän handling gällande avtal
mellan Ryanair (Airport Marketing Services Ltd) och Föreningen Destination
Jönköping.
Ekonomichefens beslut:
om sekretess vid utlämnande av allmän handling gällande avtal mellan Ryanair
(Airport Marketing Services Ltd) och Föreningen Destination Jönköping.
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2013-10-14/27 med anledning av KFUM:s basardagar
att bifalla ansökan om flaggning vid Hamnkanalen och Rådhuset
2013-03-23 med anledning av Nordens Dag 2013
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida
2014-01-02/05 med anledning av Hallbybollen.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.

Justerandes signatur
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Utredningschefens beslut om att bevilja ABF Jönköpings län 3500 kr för
materialkostnader för studiecirklar riktade till somaliska kvinnor.
Personalutskottets protokoll 2013-02-13 § 9-17.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 85
Yttrande över promemoria "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting"
Ks/2012:584 049
Sammanfattning
Jönköpings kommun har getts möjlighet att senast 2013-03-22 yttra sig över
regeringens promemoria ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting”. I promemorian presenteras förslag till förändringar
av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Huvudsakligen innebär promemorian att förslagen i Utjämningskommitténs betänkande ”Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39) tillstyrks. Regeringen föreslår dock en betydande förändring i inkomstutjämningen jämfört med kommitténs förslag, nämligen att avgiften reduceras för kommuner i intervallet 115-125% av medelskattekraften i riket.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-04
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" antas som Jönköpings
kommuns yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till yttrande över promemorian
"Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting"
antas som Jönköpings kommuns yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med de kompletteringarna under rubriken Övriga synpunkter att första meningen avslutas ”[…]
senareläggs med minst ett år” samt att följande mening läggs till sist i stycket:
”I alla händelser bör införandeperioden förlängas.”
Justerandes signatur
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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:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (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 förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" med de av kommunalrådet Mats Green (M) yrkade kompletteringarna antas som Jönköpings
kommuns yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 86
Årsredovisning för 2012
Ks/2013:120 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2012 vilken överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25
Årsredovisning 2012 daterad 2013-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2012 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +185 mnkr och en balansomslutning med 6 408 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +241 mnkr och en balansomslutning med
13 888 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande tilllägg:
– Kommunens konjunktur- och strukturbuffert utökas med 100 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2012 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +185 mnkr och en balansomslutning med 6 408 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +241 mnkr och en balansomslutning med
13 888 mnkr.
– Kommunens konjunktur- och strukturbuffert utökas med 100 mnkr.
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§ 87
Befolkningsprognos 2013-2016 med utblick mot 2022
Ks/2013:101 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2013–2016. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2022.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25
Befolkningsprognos 2013–2016 med utblick mot 2022, daterad 2013-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–750 personer för
perioden 2013–2016.
– I en utblick mot 2022 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 138 000–140 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–750 personer för
perioden 2013–2016.
– I en utblick mot 2022 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 138 000–140 000 invånare.

Justerandes signatur
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§ 88
Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen
Ks/2013:115 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens
verksamheter avseende 2012. Den överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19
Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens beslut
– Verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 89
Uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för medarbetarundersökningar
Ks/2012:270 029
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 § 127 att rutinen med avgångssamtal ska avslutas till förmån för årliga medarbetarundersökningar. Kommunstyrelsen har i samband med detta givits i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för medarbetarundersökningar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26 § 127
Samverkansprotokoll 2012-12-06
Samverkansprotokoll 2013-01-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-11
Förslag till Riktlinjer för medarbetarundersökning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till kommungemensamma riktlinjer för medarbetarundersökningar
enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till kommungemensamma riktlinjer för medarbetarundersökningar
enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse godkänns.

Beslutet expedieras till:
Personalchefen
Förvaltningarna

Justerandes signatur
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§ 90
Informationsmöte "Mänskliga rättighetsdagarna"
Ks/2013:150 027
Sammanfattning
Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Destination Jönköping inbjuder till informationsmöte om arrangemanget MR-dagarna och upplägg för
MR-dagarna i Jönköping. Vid mötet ges möjlighet att påverka utformningen av
MR-dagarna. Mötet äger rum den 21 mars 2013 kl. 14:30 – 16:00 på Högskolan för lärande och kommunikation.
Beslutsunderlag
Inbjudan till mänskliga rättighetsdagarna
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
informationsmötet den 21 mars 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens beslut
− Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i
informationsmötet den 21 mars 2013.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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§ 91

Motion om det svenska kulturarvet
Ks/2012:404 879
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion 2012-09-24 att det svenska kulturarvet
är något som tillhör oss alla men att den svenska historien och kulturen inte ska
tas för given. Den måste omvårdas för att inte vittra sönder och glömmas bort.
Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Kulturnämnden ges i uppdrag att göra en fullskalig inventering av samtliga
resta minnesmärken, runstenar, hällristningar samt milstenar i Jönköpings
kommun.
– Inventeringen ska kartlägga i vilket skick objekten är i.
– I de fall där det finns behov av restaureringar ska ett handlingsprogram tas
fram för åtgärda dessa inom en treårsperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27 § 265 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden
Beslutsunderlag
Motion 2012-09-24
Kulturnämnden beslut 2013-01-16 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
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§ 92
Sommarjobb och feriepraktik år 2013
Ks/2013:112 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2013-01-21 § 54 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2013. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges
beslut om VIP 2013-2015 samt bedömning av det aktuella arbetsmarknadsläget
för ungdomar inför sommaren 2013.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 200 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-03-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 400 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.

Justerandes signatur
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– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (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 Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 200 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Uppdrag att ge förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras
Ks/2012:568 639
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännande av Verksamhetsoch investeringsplan 2013-2015 med budget 2013, 2012-10-25 § 309, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i januari 2013 återkomma
till kommunfullmäktige med förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-02-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-02-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utöka insatser
i form av ungdomsanställning motsvarande ytterligare 100 månader under
2013.
– Utökningen av ungdomsanställningar finansieras genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2 mnkr.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att senast i april 2013 inom sin verksamhet ta fram lämpliga platser för ungdomsanställningar.
– Anslag med totalt 3,5 mnkr ställs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förfogande 2013 för att i samverkan med tekniska nämnden inrätta ytterligare två arbetslag med inriktning på naturvård bestående av anpassade
anställningar. Anställningarna finansieras genom disposition ur kommunens
rörelsekapital.
– Utökning av anpassade anställningar ska prövas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med VIP 2014-2016.
– I händelse av att arbetslösa personer riskerar att få avslag på sin ansökan om
vuxenutbildning ges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks
med den ändringen att den sista strecksatsen ges följande lydelse:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att noga följa utvecklingen av antalet ansökningar till vuxenutbildningen och – i det fall ansökningar avslås på grund av bristande resurser – återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Omröstning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag exklusive den sista strecksatsen.
Ordföranden ställer härefter proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag vad gäller
den sista strecksatsen och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (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 Andreas Sturessons (KD) förslag vad gäller den sista strecksatsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utöka insatser
i form av ungdomsanställning motsvarande ytterligare 100 månader under
2013.
– Utökningen av ungdomsanställningar finansieras genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2 mnkr.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att senast i april 2013 inom sin verksamhet ta fram lämpliga platser för ungdomsanställningar.
– Anslag med totalt 3,5 mnkr ställs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förfogande 2013 för att i samverkan med tekniska nämnden inrätta ytterligare två arbetslag med inriktning på naturvård bestående av anpassade
anställningar. Anställningarna finansieras genom disposition ur kommunens
rörelsekapital.
– Utökning av anpassade anställningar ska prövas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med VIP 2014-2016.
– I händelse av att arbetslösa personer riskerar att få avslag på sin ansökan om
vuxenutbildning ges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag vad gäller förslagets sista strecksats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Uppdrag att redogöra för hur den utökade ramen för skötsel av
grönytor kan tas i anspråk för arbetsmarknadsåtgärder
Ks/2012:569 339
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhets- och investeringsplan beslutade
kommunfullmäktige 2012-10-25 § 369 att ge i tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redogöra för hur den
utökade ramen för skötsel av grönytor kan tas i anspråk för arbetsmarknadsåtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-25 § 369
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Utveckling av anställningar med anställningsstöd i kommunala förvaltningar
Ks/2013:111 039
Sammanfattning
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden anhåller hos socialnämnden om
3 740 tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet för att kunna erbjuda anpassade anställningar under högst två år till personer med funktionsnedsättning. Anställningarna görs av arbetsmarknadsavdelningen men med
placering i kommunala förvaltningar. Socialnämnden behandlade ärendet
2013-02-19 § 27 och har inget att erinra mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens anhållan om bidrag ur fonden.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 55 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2013-02-19 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-02-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medges att ur medel för ej utnyttjade statsbidrag disponera 3 740 tkr under perioden 2013-2015, fördelade
enligt följande 2013: 978 tkr, 2014: 1 810 tkr och 2015: 952 tkr.
– Uppföljning sker löpande och avrapporteras två gånger per år, budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens beslut
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medges att ur medel för ej utnyttjade statsbidrag disponera 3 740 tkr under perioden 2013-2015, fördelade
enligt följande 2013: 978 tkr, 2014: 1 810 tkr och 2015: 952 tkr.
– Uppföljning sker löpande och avrapporteras två gånger per år, budgetuppföljning 31 maj och vid bokslut.

Beslutet expedieras till: Uan, Sn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Uppdrag till tekniska nämnden att sluta nya hyresavtal med barnoch utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor
Ks/2012:450 291
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2012-06-20 § 213 åt tekniska nämnden att sluta
nya hyresavtal med barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga
förskolor som uppförts under 2011 och 2012 innebärande att kapitalkostnadsdelen i hyresbeloppet räknas om utifrån en avskrivningstid uppgående till 33
år. Tekniska nämnden har 2012-10-09 § 246 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna nämndens redovisning av uppdraget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 246 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-12-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att teckna nya hyresavtal med
barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som
uppförts under 2011 och 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att teckna nya hyresavtal med
barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som
uppförts under 2011 och 2012 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Slutredovisning av fyra nybyggda förskolor
Ks/2013:95 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar fyra ramförskolor som uppförts under 2011
och 2012. De förskoleprojekt som nu slutredovisas utgörs av nybyggnad av
Blomsterängens förskola (Tenhult), Västra förskola (Junedal) och Lekeryds
förskola samt tillbyggnad av Lerhagens förskola. I samtliga fall rör det sig om
byggnation av så kallade monteringsfärdiga förskolor. Byggnaderna uppfördes
under 2011 och början av 2012. Totalt omfattar byggnationerna en utgift uppgående till 49 548 tkr. Budgeterad utgift för förskolorna uppgår till 49 688 tkr.
Medelsförbrukningen för de fyra projekten underskrider därmed budgetkalkyl
med 140 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-12-11 §§ 301-304 med tillhörande tjänsteskrivelser
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Blomsterängens förskola godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Västra förskolan godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Lekeryds förskola
godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad av Lerhagens förskola
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Blomsterängens förskola godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Västra förskolan godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Lekeryds förskola
godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad av Lerhagens förskola
godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Psykisk hälsa barn och unga – Förslag till handlingsplan 2013-2015
Ks/2013:147 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-11 § 295 att anta Mål- och samverkansdokumentet ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011 – 2015” med handlingsplan för 2011 – 2013. Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) överlämnar förslag till reviderad handlingsplan för 2013-2015.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan 2013 -2015
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och
kommer att behandlas 2013-03-26.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Motion om att sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h i Jönköpings centrala delar
Ks/2012:438 512
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i motion 2012-10-17 att högsta tillåtna hastighet i
Jönköpings centrala delar sänks till 30 km/h.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-18 § 292 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-17
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-02-07 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Yttrande över förslag till revidering av Boverkets regler om enkelt
avhjälpta hinder
Ks/2013:63 222
Sammanfattning
Boverket har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast 2013-03-06 lämna
synpunkter på förslag till revidering av reglerna om enkelt avhjälpta hinder,
BFS 2011:13 HIN.
Beslutsunderlag
Boverkets remiss 2013-01-07
Tekniska nämndens beslut 2013-02-19 § 37 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 § 111 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande lämnas till Boverket i enlighet med upprättat förslag.
− Kommunens förvaltningar uppmärksammas på tekniska nämndens förslag
beträffande teleslinga för sådana receptioner som utgör publika lokaler.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande lämnas till Boverket i enlighet med upprättat förslag.
− Kommunens förvaltningar uppmärksammas på tekniska nämndens förslag
beträffande teleslinga för sådana receptioner som utgör publika lokaler.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Boverket
Tn
Stbn
Förvaltningarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2012
Ks/2013:71 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2012
redovisas i bifogad uppföljningsrapport. Stadskontoret föreslår att Program för
hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020), med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivese 2013-01-31
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2012, daterad 2013-01-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Planera för klimatförändringar: Den uppföljda åtgärden slås ihop med befintlig åtgärd om översiktsplan och kompletteras med följande ny åtgärd.
Senast 2013 ska en kunskapssammanställning upprättas och spridas beträffande hur klimatförändringar kan beaktas i fysisk planering.
• Huskvarnaån: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Järnvägsutbyggnad: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Cykelstråk i stadskärnan: Åtgärden ersätts av en ny åtgärd inom ramen
för PHU 2014-2020.
• Skyltar – värdefulla träd: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden ersätts av ett nytt generellt
utbyggnadsmål för fjärrkyla inom ramen för PHU 2014-2020.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Kretsloppsbodar: Åtgärden flyttas fram till 2013.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Planera för klimatförändringar: Den uppföljda åtgärden slås ihop med befintlig åtgärd om översiktsplan och kompletteras med följande ny åtgärd.
Senast 2013 ska en kunskapssammanställning upprättas och spridas beträffande hur klimatförändringar kan beaktas i fysisk planering.
• Huskvarnaån: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Järnvägsutbyggnad: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Cykelstråk i stadskärnan: Åtgärden ersätts av en ny åtgärd inom ramen
för PHU 2014-2020.
• Skyltar – värdefulla träd: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden ersätts av ett nytt generellt
utbyggnadsmål för fjärrkyla inom ramen för PHU 2014-2020.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Kretsloppsbodar: Åtgärden flyttas fram till 2013.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.
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§ 102
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – Axamo
östra fritidshusområde
Ks/2013:107 350
Sammanfattning
Länsstyrelsen har genom beslut 2011-03-02 med stöd av lagen om allmänna
vattentjänster (VA-lagen) förelagt Jönköpings kommun att anordna allmän
vatten avloppstjänster för befintliga fastigheter inom Axamo fritidshusområde.
Områdets östra del ska vara anslutet senast 2013-12-31 och dess västra del
senast 2015-12-31. Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar till och inom det östra området pågår och beräknas vara färdigt i början av maj 2013. Därefter beräknas en majoritet av fastigheterna omgående att
anslutas till det allmänna VA-nätet. En förutsättning enligt VA-lagen är att
fastigheterna inom Axamo östra fritidshusområde införlivas i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, vilket tekniska nämnden nu föreslår.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-02-19 § 38 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag
innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas med Axamo östra
fritidshusområde i enlighet med vad som framgår av tekniska kontorets
tjänsteskrivelse 2013-01-30 med bilaga 1 daterad 2013-01-29.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas med Axamo östra
fritidshusområde i enlighet med vad som framgår av tekniska kontorets
tjänsteskrivelse 2013-01-30 med bilaga 1 daterad 2013-01-29.
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