JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-21

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 – 12.00 och 13.00 – 13.20

Beslutande

Mats Green (M) ordf
Peter Jutterström (M) fr 10.10
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD) ers S Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C) ers A-M Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S) fr 09.20
Jan Ericson (S) ers C Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

Övriga närvarande

Per Johansson (M)
Agneta Hugander (M) till 11.50 § 306
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD) till 11.15 § 306
Ingvar Åkerberg (FP)
Dan Mattsson (S)
Kenneth Kindblom (V)

Utses att justera

Elin Lagerqvist (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

1

Martin Andreae, stadsdirektör § 306
Anders Hansson, stadsjurist
Leif Eriksson, ekonomichef
Gunvor Carlsson, informationschef § 306
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 306-328

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
Justerande

Elin Lagerqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Datum för anslags uppsättande

2011-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2011-10-15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-21

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 306 Informationsärenden

4

§ 307 Meddelanden

5

§ 308 Anmälan om delegationsbeslut

6

§ 309 Motion om att blottlägga och åtgärda orättvisa könsskillnader vid
lönesättning

7

§ 310 Motion om att redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat i kommunens årsredovisning

9

§ 311 Regionalt utvecklingsansvar – bilda regionkommun

11

§ 312 Yttrande över betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap”
(SOU 2011:26)

14

§ 313 Yttrande över Kommuninvests stämmobeslut om tydligt medlemsansvar

15

§ 314 Hemställan om ersättare som vice ordförande i jämställdhets- och
integrationsutskottet

16

§ 315 Inbjudan till årets partnerskapsmöte inom landsbygdsprogrammet

17

§ 316 Yttrande över slutbetänkandet ”Alkoholservering på särskilda
boenden” (SOU 2011:41)

18

§ 317 Årsberättelse 2009 och 2010 för Samordningsförbundet Jönköping
(Finsam)

19

§ 318 Slutredovisning – Gruppbostäder på Gräshagen

21

§ 319 Motion om ett trevligare centrum på Dalvik

22

§ 320 Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar i Jönköping

24

§ 321 Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016

25

§ 322 Belysningsprogram för Jönköpings kommun inom ramen för
stadsbyggnadsvisionen

29

§ 323 Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0 inom ramen för stadsbyggnadsvisionen

30

§ 324 Fortsatt arbete med visions- och inriktningsdokument för kulturoch museimiljön Smedbyn i Huskvarna

31

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-21

3

§ 325 Nyttjanderättsavtal för byggnation av restaurang inom Fliten 4
vid Vätterstranden

32

§ 326 Ny parkering vid Spira

34

§ 327 Förslag till ändring av livsmedelstaxa

36

§ 328 Seminarium ”Från industri- till kunskapsstäder”

37

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-21

§ 306

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om förslaget till Kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBFP) 2012-2016.
Härefter informerar stadsdirektör Martin Andreae om projektet ”Den Bästa
Arbetsplatsen”. Projektet har pågått under våren och syftet är att skapa en god
bemanningsekonomi, bl.a. genom att förbättra samarbetet, rutiner och delaktigheten i arbetslaget. Två arbetsplatser har ingått i projektet, en från äldreomsorgen inom socialförvaltningen och en från renhållningsverksamheten inom tekniska kontoret. Medverkande vid presentationen är Lars-Åke Almqvist från
Alamanco, Marie Eriksson och Karin Thor från socialförvaltningen, Thomas
Bergholm och Ulf Persson från tekniska kontoret samt Carina Backlund Kronmarker från Kommunal.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 13.00.
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§ 307

Meddelanden
Anmäls:
Länstrafikens delårsrapport januari-juni 2011. Rapporten överlämnad till ledningsutskottet, stadsbyggnadskontoret, stadsdirektören och ekonomichefen.
Länstrafikens protokoll 2011-06-23 § 51-63. Protokollet överlämnat till kommunstyrelsens ordförande, kommunalråden inom ansvarsområde 3 och ekonomichefen.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 11:34 ”Budgetförutsättningar för
åren 2011-2015”
Ledningsutskottets protokoll 2011-08-15 § 79-84
Ledningsutskottets protokoll 2011-08-22 § 85
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2011-08-16 § 37-46.
Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna kommundelsråds protokoll

2011-06-14 § 20-28

Månsarp-Taberg kommundelsråds protokoll

2011-08-22 § 20-26

Norrahammar-Hovslätt kommundelsråds protokoll

2011-05-18 § 13-25

Tenhults kommundelsråds protokoll

2011-07-06 § 1-11

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 308

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien för personal vid utbildningsförvaltningen
till Spanien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Tyskland för personal vid Sandagymnasiet
till Italien och Kina för personal vid Fritid Jönköping
till Kina för personal vid tekniska kontoret
till England för personal vid stadsbyggnadskontoret
om disposition av 2 456 400 kronor avseende friköpsmedel för uppförande av
parkeringshus i kv Diplomaten.
Ekonomichefens beslut:
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om avskrivning av osäkra fordringar.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2011-08-15 § 79-84
Ledningsutskottets protokoll 2011-08-22 § 85.
Personalutskottets protokoll 2011-08-17 § 48-53.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 309

Motion om att blottlägga och åtgärda orättvisa könsskillnader vid
lönesättning

Ks/2011:88 020

Sammanfattning
Jerry Hansson (V) påtalar i motion 2011-01-21 att det av ett flertal årsredovisningar framgår att det finns en diskrepans mellan mäns och kvinnors löner även
om tjänsterna är desamma. Motionären anser att detta förhållande är djupt
orättvist och att orättvisorna måste blottläggas och åtgärdas samt att Jönköpings kommun ska präglas av en medveten och konsekvent lönepolitik med
jämställdhet som ledstjärna. Sammanfattningsvis föreslår motionären att missförhållandet med orättvisa könsskillnader vid lönesättning ska utredas och åtgärdas på kommunövergripande nivå.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 3 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till jämställdhets- och integrationsutskottet, personalutskottet och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-01-21
Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 3
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-07
Jämställdhets- och integrationsutskottets beslut 2011-08-16 § 45
Personalutskottets beslut 2011-08-17 § 50
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-09-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att göra löneanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv samt att åtgärda eventuella orättvisa löneskillnader.
– Motionen förklaras besvarad.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att göra löneanalyser ur
ett jämställdhetsperspektiv samt att åtgärda eventuella orättvisa löneskillnader.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att göra löneanalyser ur
ett jämställdhetsperspektiv samt att åtgärda eventuella orättvisa löneskillnader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att göra löneanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv samt att åtgärda eventuella orättvisa löneskillnader.
– Motionen förklaras besvarad.

Justerandes signatur
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§ 310

Motion om att redovisa friskolornas ägarförhållanden och ekonomiska resultat i kommunens årsredovisning
Ks/2011:217 042
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2011-03-24 att det i ett öppet och demokratiskt samhälle är en självklarhet att redovisa hur gemensamma resurser och
angelägenheter nyttjas och förvaltas. Motionären anser att eftersom friskolornas verksamhet är skattefinansierad är det av intresse att veta hur våra resurser
utnyttjas och vart eventuella överskott tar vägen men att information om de s.k.
friskolorna är knapphändig i kommunens årsredovisning. Med hänvisning härtill föreslår motionären att ägandeförhållandena i de friskolor som är etablerade
i Jönköpings kommun, friskolornas omsättning och vinst samt vart eventuell
vinst tar vägen ska redovisas i kommunens årsredovisning.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 99 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2011-03-24
Stadskontorets yttrande 2011-07-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-07-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-09-07 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-09-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Skol- och barnomsorgsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att inom sina respektive verksamhetsområden undersöka
möjligheten att upprätta frivilliga överenskommelser med huvudmännen för
de fristående skolorna i vår kommun om kommunal insyn i ekonomin och
deltagande i Jönköpings kommuns kvalitetsredovisningar.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (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 förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Regionalt utvecklingsansvar – bilda regionkommun
Ks/2011:364 109
Sammanfattning
Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS
2010:630) möjliggjort att landsting i län som uppvisar ett lokalt och regionalt
initiativ får ta ansvar för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional
infrastruktur. Riksdagens beslut innebär att direktvalda regioner bildats i Västra
Götaland, Skåne samt på Gotland.
Beslut om att bilda regionkommun med ett direktvalt regionfullmäktige fattas
av landstingsfullmäktige. Avsikten är att beslut ska kunna fattas i landstingsfullmäktige 22-23 november 2011. Jönköpings kommun har beretts möjlighet
att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Parlamentariska gruppens skrivelse 2011-06-29
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-06
Kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse 2011-09-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– att besvara frågor framförda i skrivelse från ”Parlamentariska gruppen”
(förutom fråga tre) i enlighet med stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-06 överlämnas som svar till Parlamentariska gruppen med följande komplettering avseende fråga 3: ”Jönköpings kommun förordar att regionkommun bildas med nuvarande Jönköpings län som geografisk utgångspunkt.”
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-09-09 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Yrkande
Andreas Sturesson yrkar för KD, FP, C och MP att kommunstyrelsen beslutar
följande:
Förslag till kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-06 överlämnas som svar till Parlamentariska gruppen med följande komplettering avseende fråga 3. ”Jönköpings län ska delta i en större regionbildning. En stark tillväxtregion med ett
utökat ansvar som klarar att hantera det regionala utvecklingsuppdraget kräver en större geografi och befolkningsunderlag. Jönköping kommer att vara
ett viktigt regioncentrum även i en större region. Istället för att passivt titta
på när omvärlden formar framtiden ska vi aktivt delta och vara med och
forma en ny, stark region. Det är nu möjligheten finns att också vara med
och forma hur statens länsindelning och myndigheter organiseras och att
den blir enhetlig med en framtida region.”
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar synpunkterna i yrkandet som Andreas Sturesson (KD) framfört.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalråden Mats Greens (M) och Elin
Lagerqvists (S) förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalråden Mats Greens (M) och Elin Lagerqvists (S)
förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) m.fl. 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)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x

Summa

10

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit kommunalråden Mats Greens (M) och Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-06 överlämnas som svar till Parlamentariska gruppen med följande komplettering avseende fråga 3: ”Jönköpings kommun förordar att regionkommun bildas med nuvarande Jönköpings län som geografisk utgångspunkt.”
Reservation
Ledamöterna för KD, FP, C och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
Andreas Sturessons (KD) yrkande.
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§ 312

Yttrande över betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap”
(SOU 2011:26)
Ks/2011:327 621

Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Utbildningsdepartementet beretts möjlighet att
yttra sig över betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap” (SOU 2011:26)
senast 2011-10-01.
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2011:26)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-08-22 § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-08-26 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-08-26 med överlämnande av särskilt upprättat
förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande över betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap” (SOU
2011:26) avges till Utbildningsdepartementet i enlighet med stadskontorets
förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över betänkandet ”Studiemedel för gränslös kunskap” (SOU
2011:26) avges till Utbildningsdepartementet i enlighet med stadskontorets
förslag.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan

Justerandes signatur
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§ 313

Yttrande över Kommuninvests stämmobeslut om tydligt medlemsansvar
Ks/2011:243 049

Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april
2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som
ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden.
Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar eftersom den solidariska
borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Beslutsunderlag
Kommuninvests stämmobeslut med tillhörande bilagor om tydligt medlemsansvar.
Stadskontorets yttrande 2011-08-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-08-22 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ingår Jönköpings kommun nytt regressavtal med Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, av den 7 maj 1993.
– Jönköpings kommun ingår nytt avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ingår Jönköpings kommun nytt regressavtal med Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, av den 7 maj 1993.
– Jönköpings kommun ingår nytt avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
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§ 314

Hemställan om ersättare som vice ordförande i jämställdhets- och
integrationsutskottet
Ks/2011:407 109

Sammanfattning
Genom kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2011 § 7, har Carolina Pettersson (S) utsetts till vice ordförande i jämställdhets- och integrationsutskottet. På
grund av utlandsvistelse kommer hon under perioden 2 september 2011 – 25
februari 2012 inte att utöva sitt uppdrag. Under Carolinas frånvaro bör en ersättare utses som utskottets vice ordförande.
Beslutsunderlag
Hemställan om ersättare som vice ordförande i jämställdhets- och integrationsutskottet, 2011-09-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen utser, efter förslag från berört parti, ersättare som vice
ordförande i jämställdhets- och integrationsutskottet. Uppdraget ska gälla
t.o.m. den 25 februari 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Yrkande
Alf Gustafsson (S) föreslår att Elin Lagerqvist (S) utses.
Kommunstyrelsens beslut
– Elin Lagerqvist (S) utses till ersättare som vice ordförande i jämställdhetsoch integrationsutskottet. Uppdraget ska gälla t.o.m. den 25 februari 2012.
Beslutet expedieras till:
C Pettersson
E Lagerqvist
E Öhrman
JIu
Löneservice
U Freijd
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§ 315

Inbjudan till årets partnerskapsmöte inom landsbygdsprogrammet
Ks/2011:405 027
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län inbjuder till årets partnerskapsmöte inom landsbygdsprogrammet. Under mötet kommer deltagarna att fokusera på stöden med
koppling till miljön och landskapet. Mötet äger rum den 4 oktober 2011 på
Ljunga Park i Sävsjö.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Peter Lundvall (MP) och Jan
Ericson (S).
Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet
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§ 316

Yttrande över slutbetänkandet ”Alkoholservering på särskilda
boenden” (SOU 2011:41)
Ks/2011:328 700

Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2011-05-31 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2011-09-30 översänt slutbetänkandet ”Alkoholservering på
särskilda boenden” (SOU 2011:41).
Beslutsunderlag
SOU 2011:41
Socialnämndens beslut 2011-08-23 § 125 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-08-24 § 85 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 till Socialdepartementet över slutbetänkandet ”Alkoholservering
på särskilda boenden” (SOU 2011:41) överlämnas enligt särskilt upprättat
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Socialdepartementet över slutbetänkandet ”Alkoholservering
på särskilda boenden” (SOU 2011:41) överlämnas enligt särskilt upprättat
förslag.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Sn
Än
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§ 317

Årsberättelse 2009 och 2010 för Samordningsförbundet Jönköping
(Finsam)
Ks/2011:235 700

Sammanfattning
Samordningsförbundet Jönköping (Finsam) har upprättat årsberättelser och
bokslut för 2009 och 2010. Jönköpings kommun har som en av förbundsmedlemmarna fått handlingarna för prövning av frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningarna godkänns samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsberättelse med bokslut 2009, daterad 2010-02-01
Revisionsberättelse 2010-02-25
Revisionsbiträdesrapport 2010-02-25
Årsberättelse med bokslut 2010, daterad 2011-03-18
Revisionsberättelse 2011-05-02
Revisionsbiträdesrapport 2011-04-27
Stadskontorets yttrande 2011-06-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-06-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet Jönköping godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
– Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Jönköping godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-09-07 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-09-07 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Socialnämnden ges i uppdrag att kontinuerligt följa Samordningsförbundet
Jönköpings verksamhet.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) tillägg med den ändringen att föreslaget uppdrag ges till kommunstyrelsen.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2009 för Samordningsförbundet Jönköping godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2009.
– Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Jönköping godkänns.
– Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2010.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa Samordningsförbundet Jönköpings verksamhet.

Justerandes signatur
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§ 318

Slutredovisning – Gruppbostäder på Gräshagen
Ks/2011:193 298
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 § 51 upprättat slutredovisning avseende
nybyggnation av två gruppbostäder på Gräshagen. Två nya gruppbostäder för
intellektuellt funktionshindrade med sex lägenheter i varje (totalt 12 lägenheter) har byggts för insatser i enlighet med lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Budgeterad utgift för projektet uppgår till 20 000 tkr
och redovisad medelsförbrukning uppgår till 19 672 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 51 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-07-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-07-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnation av gruppbostäder på Gräshagen godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-09-07 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnation av gruppbostäder på Gräshagen godkänns med stadskontorets kompletteringar.
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§ 319

Motion om ett trevligare centrum på Dalvik
Ks/2011:215 310
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) konstaterar i motion 2011-03-22 att såväl centrala Jönköping
som merparten av kommunens stadsdelscentra sedan ett drygt tiotal år gjorts
trevligare samt mer användbara och lättillgängliga men att denna positiva förändring ännu inte genomförts i centrumdelen Dalvik. Motionären menar att
centrumet är nedslitet, ovälkomnande och föga inbjudande för samtal eller umgänge. Hon nämner ett antal åtgärdsförslag för att göra centrumet trevligare i
enlighet med vad boende i området angav vid ett öppet möte 2010. Sammanfattningsvis föreslår motionären att möjligheterna till en förbättrad miljö vid
Dalviks centrum undersöks genom att berörda nämnder ges i uppdrag att såväl
undersöka som genomföra dessa.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 96 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-22
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-06-16 § 244 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-05-19, delegationsbeslut
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-09-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-09-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda processen med ett stadsdelsutvecklingsprojekt på Dalvik.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 320

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnorm för partiklar i Jönköping

Ks/2011:403 420

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har 2010-12-15 fastställt Jönköpings kommuns
förslag till ”Åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) i Jönköping” med bl.a. villkoret att resultat från uppföljningen av
åtgärdsprogrammet årligen ska redovisas till länsstyrelsen senast den 30 september. Med anledning härav har stadsbyggnadskontoret upprättat en uppföljningsrapport.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-30
Uppföljningsrapport 2011-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Uppföljningsrapport daterad 2011-08-30 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– Uppföljningsrapport daterad 2011-08-30 överlämnas som Jönköpings kommuns redovisning till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Mk
Sbk
Tk
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§ 321

Förslag till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2012-2016
Ks/2011:351 250
Sammanfattning
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av den s.k.
ASP-gruppen i vilken representanter för olika förvaltningar ingår. Av programmet framgår en redovisning av bostadsläget i kommunen, bostadsbehovet
och en bedömning av hur omfattande bostadsbyggandet kommer att bli under
ett antal år framåt. Förslaget till program har varit föremål för en bred remiss.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer programmet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-08-16 § 183
Tjänsteskrivelse 2011-07-29 med förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2016
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-09-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i oktober 2010 beslutade uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Frågan om trygghetsboende för äldre ska ha hög prioritet och tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att medverka till att
skapa förutsättningar för sådant boende.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga möjligheter till stimulanser i
samband med markanvisningar eller vid tecknande av exploateringsavtal
som underlättar socialnämndens arbete med bostadsfrågor.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden planera för ett område där miljöhänsyn ska prägla valet av olika lösningar med avseende på konstruktioner, uppvärmning och där begreppet
långsiktig hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – ska vara vägledande.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, under innevarande mandatperiod få till stånd byggnation av flerbostadshus i trä.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att under året utvärdera och överväga
eventuella förändringar i sin policy för marktilldelning i syfte att flera bo-
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stadsproducenter, stora som små, ska kunna delta och lämna förslag när nyexploateringar genomförs.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2012-2016 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-09-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med
följande tillägg samt angiven ändring i programförslaget enligt punkt 11.
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till ett kommunalt
markförvärvsprogram med en tioårig planeringshorisont.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av
markområdet.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillämpa principen att ett markområde får vara obebyggt i avvaktan på en aktör som är beredd att uppföra
bostäder med den upplåtelseform som anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av
markpolitiken med tyngdpunkt på att bedöma rimligheten i användandet av markanvisningstävlingar.
5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag till tomträttsavtal som stimulerar byggandet av hyresrätter.
6. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till
byggnation vid Sotarvallen, Gamla Maden och Oset i Huskvarna, i
Barnarp, i Lekeryd, på Sommarlandsområdet samt i Tabergsdalen exempelvis på tidigare bruksområdet i Norrahammar.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa kommunala hyresgarantier
kopplade till s.k. samhällskontrakt.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetet med södra Munksjön och att ta fram underlag för viktiga inriktningsbeslut för att exploateringen ska kunna påbörjas.
9. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till en plan
för utveckling av fritidshus.
10. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i högre grad integrera bostadsplaneringen med barn- och utbildningsnämndens planering.
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11. Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för perioden 20122016 godkänns enligt tekniska nämndens förslag med det tillägget att
Vättersnäs 1:1 upptas i delen över möjligt bostadsbyggande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Ordföranden konstaterar att det föreligger förslag av kommunalrådet Ann-Mari
Nilsson (C) – i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt – och därutöver tilläggsförslag av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) enligt punkterna
1-11 i hennes kommunalrådsyttrande.
Protokollsanteckning
Hans Karlsson (C) låter till protokollet anteckna följande:
”Jag konstaterar att det inte finns majoritet för att lyfta in Vättersnäs 1:1 i bostadsförsörjningsprogrammet. Min uppfattning är att det ligger helt i linje med
den av kommunfullmäktige antagna inriktningen för utbyggnadsstrategin. Attraktivt, nära kollektivtrafik och cykelmöjligheter, samt bidrar till en bättre
blandning av upplåtelseformer. Jag anser det är viktigt att antagna detaljplaner
kan användas för att snabbare få fram fler bostäder och dessutom finns det en
stor efterfrågan på tomtmark i centrala lägen.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå tilläggsförslagen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
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)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)

x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

Summa

8

28

x
x
x
x

6

1

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 ledamot avstått från att rösta beslutat avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S)
tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i oktober 2010 beslutade uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Frågan om trygghetsboende för äldre ska ha hög prioritet och tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att medverka till att
skapa förutsättningar för sådant boende.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga möjligheter till stimulanser i
samband med markanvisningar eller vid tecknande av exploateringsavtal
som underlättar socialnämndens arbete med bostadsfrågor.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden planera för ett område där miljöhänsyn ska prägla valet av olika lösningar med avseende på konstruktioner, uppvärmning och där begreppet
långsiktig hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – ska vara vägledande.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden, under innevarande mandatperiod få till stånd byggnation av flerbostadshus i trä.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att under året utvärdera och överväga
eventuella förändringar i sin policy för marktilldelning i syfte att flera bostadsproducenter, stora som små, ska kunna delta och lämna förslag när nyexploateringar genomförs.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2012-2016 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Justerandes signatur
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§ 322

Belysningsprogram för Jönköpings kommun inom ramen för stadsbyggnadsvisionen
Ks/2011:318 210

Sammanfattning
Med det föreslagna belysningsprogrammet avser man att skapa en samsyn och
helhetssyn när det gäller belysningsfrågor för att stärka stadens och kommunens identitet, öka orienterbarheten och trygghetsupplevelsen. Programmet ska
utgöra grund för utformningen av kommunens belysning och är en del i arbetet
med stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-31
Belysningsprogram för Jönköpings kommun
Rapport 2011-03-01 ”Bedömning av eftersläpat underhåll för offentlig belysning”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Belysningsprogram för Jönköpings kommun antas som riktlinjer för kommunens belysningsplanering och ersätter det tidigare belysningsprogrammet.
– Finansiering av en kontinuerlig belysningskompetens övervägs i kommunens verksamhets- och investeringsplanering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Belysningsprogram för Jönköpings kommun antas som riktlinjer för kommunens belysningsplanering och ersätter det tidigare belysningsprogrammet.
– Finansiering av en kontinuerlig belysningskompetens övervägs i kommunens verksamhets- och investeringsplanering.
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§ 323

Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0 inom ramen för stadsbyggnadsvisionen
Ks/2011:319 210

Sammanfattning
Föreliggande åtgärdsprogram har, tillsammans med förslag till belysningsprogram, tagits fram för att ytterligare förhöja och stärka stadens karaktär kvällstid. Båda programmen är en del av arbetet med stadsbyggnadsvisionen. Åtgärdsprogrammet omfattar ett antal specifika platser som idag saknar belysning, har en ålderdomlig belysning som behöver förnyas eller är platser som
behöver förstärkas med avseende på belysningen. Åtgärderna kommer att bidra
till en attraktivare stadskärna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-31
Åtgärdsprogram – Ljusets stad
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0 godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Piren, Hamnkanalen, Södra Munksjön, Östra Torget, Olof
Palmes plats, Torgparken, Munksjöns brofästen, Hoppets torg, Hovrättstorget, Braheparken, Rocksjöpromenaden, Knektaparken samt Munkplan.
– 5 mnkr ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärderna
i utredningen Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0. Medlen finansieras av anslaget för stadsbyggnadsvisionen i enlighet med VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0 godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna: Piren, Hamnkanalen, Södra Munksjön, Östra Torget, Olof
Palmes plats, Torgparken, Munksjöns brofästen, Hoppets torg, Hovrättstorget, Braheparken, Rocksjöpromenaden, Knektaparken samt Munkplan.
– 5 mnkr ställs till stadskontorets förfogande för genomförande av åtgärderna
i utredningen Åtgärdsprogram – Ljusets stad 2.0. Medlen finansieras av anslaget för stadsbyggnadsvisionen i enlighet med VIP 2011-2013.
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§ 324

Fortsatt arbete med visions- och inriktningsdokument för kulturoch museimiljön Smedbyn i Huskvarna
Ks/2010:184 800
Sammanfattning
Tekniska nämnden har presenterat ett förslag till en övergripande visions- och
inriktningsplan för kultur- och museimiljön Smedbyn i Huskvarna. Det är avsett att utgöra grund för de långsiktiga bevarande- och utvecklingsinsatserna
för området och har tagits fram i samråd med företrädare för Smedbyns hyresgäster och ett antal aktörer med engagemang och verksamheter i området. Tekniska nämnden har föreslagit att Destination Jönköping ska driva det fortsatta
arbetet med utveckling av Smedbyn som besöksmål i enlighet med den framtagna planen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-03-09 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2010-02-16
Tekniska nämndens beslut 2009-11-10 § 241
Tekniska nämndens beslut 2009-05-13 § 114
Visions- och inriktningsdokument för Smedbyn i Huskvarna 2009-02-18
Handlingsplan för Smedbyn Huskvarna 2009-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-09-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en mer detaljerad aktivitets- och handlingsplan för de insatsområden som pekats ut i det
övergripande visionsdokumentet. Arbetet förutsätts bedrivas i den breda
samverkan som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämnden ges i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en mer detaljerad aktivitets- och handlingsplan för de insatsområden som pekats ut i det
övergripande visionsdokumentet. Arbetet förutsätts bedrivas i den breda
samverkan som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
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§ 325

Nyttjanderättsavtal för byggnation av restaurang inom Fliten 4 vid
Vätterstranden

Ks/2011:382 220

Sammanfattning
För byggnation av en ny restaurang vid Vätterstranden togs en detaljplan fram
under 2010 och för genomförande träffades ett nyttjanderättsavtal med företaget Restaurang vid Vattnet AB. Utöver restaurang ingick även utförande och
skötsel av allmän toalettanläggning i åtagandet. Någon byggnation påbörjades
inte under avtalstiden och därmed gick avtalet ut. Istället har företaget Tolust
Stranden AB anmält intresse om att få överta och genomföra projektet och ett
nytt nyttjanderättsavtal har träffats mellan kommunen och bolaget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-08-16 § 196 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Tolust Stranden AB
godkänns.
– Avgift om 100 000 kr enligt nyttjanderättsavtal påförs konto för arrendeintäkter.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutligt tomträttskontrakt i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag för infartsgata och parkeringsytor behandlas i budget för 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-09-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att projektera och uppföra en byggnad för
restaurangverksamhet på kv Fliten 4 enligt gällande detaljplan.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i en öppen förfaringsprocess söka en
arrendator för restaurangens framtida drift.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-05
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur
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Omröstning
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 Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nyttjanderättsavtal mellan Jönköpings kommun och Tolust Stranden AB
godkänns.
– Avgift om 100 000 kr enligt nyttjanderättsavtal påförs konto för arrendeintäkter.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna slutligt tomträttskontrakt i enlighet med nyttjanderättsavtalet.
– Anslag för infartsgata och parkeringsytor behandlas i budget för 2012.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 326

Ny parkering vid Spira
Ks/2011:345 315
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att en tillfällig parkeringsanläggning med plats för
96 fordon uppförs i anslutning till Spira. Detta i syfte att mildra effekterna av
att cirka 640 markparkeringsplatser försvinner från centrum under de allra
närmaste åren. Utgiften för investeringen bedöms, efter det att anbud inkommit, uppgå till 1 200 tkr och investeringen planeras genomföras under 2011.
Tekniska kontoret föreslår att investeringen finansieras genom ombudgetering
av medel från anslaget Parkeringsplats Vätterstranden. Tekniska nämnden har i
särskilt beslut 2011-08-16 begärt medel för byggnation av parkeringsplatser
m.m. på Vätterstranden år 2012. Tekniska nämnden föreslår därmed att parkeringen på Vätterstranden senareläggs ett år. Nämnden föreslår därmed inte att
den utgår till förmån för parkeringen vid Spira. Den tillfälliga parkeringsplatsen planeras vara i drift under 10 år och projektet bedöms generera ett överskott för tekniska nämnden uppgående till 300-500 tkr per år under perioden.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2011-06-14 § 151 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-09-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-09-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– 1,2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2011 för uppförande av
tillfällig parkeringsanläggning vid Spira.
– Anslaget finansieras genom ombudgetering av 1 200 tkr från anslaget Parkeringsplats Vätterstranden i investeringsbudget 2011.
– Återstående medel av anslaget Parkeringsplats Vätterstranden uppgående till
332 tkr utgår ur investeringsbudget 2011. Minskat medelsbehov under året
beaktas i form av minskad upplåning.
– Tillkommande drift- och kapitalkostnad får rymmas i tekniska nämndens
befintliga budgetram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– 1,2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2011 för uppförande av
tillfällig parkeringsanläggning vid Spira.
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– Anslaget finansieras genom ombudgetering av 1 200 tkr från anslaget Parkeringsplats Vätterstranden i investeringsbudget 2011.
– Återstående medel av anslaget Parkeringsplats Vätterstranden uppgående till
332 tkr utgår ur investeringsbudget 2011. Minskat medelsbehov under året
beaktas i form av minskad upplåning.
– Tillkommande drift- och kapitalkostnad får rymmas i tekniska nämndens
befintliga budgetram.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 327

Förslag till ändring av livsmedelstaxa
Ks/2011:384 460
Sammanfattning
Livsmedelsverket har tagit fram en ny mer nyanserad modell för riskklassning
av livsmedelsanläggningar. Sveriges kommuner och landsting har dessutom
presenterat en förnyad modell för beräkning av timtaxan för miljönämndernas
tillsynsarbete. Miljökontoret har upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll
av livsmedel daterat 2011-09-12. Miljönämnden har 2011-09-14 § 129 beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Upprättat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställs att
gälla från och med 2011-11-01
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 129
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2011-09-12 med bilaga
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker miljönämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Efter yrkande från Hans Karlsson (C) om komplettering av taxeförslaget beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-10-05.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-06.
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§ 328

Seminarium ”Från industri- till kunskapsstäder”
Ks/2011:408 027
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Jönköpings Tekniska Högskola inbjuder till seminariet ”Från industri- till kunskapsstäder”. Seminariet arrangeras inom ramen för
arbetet med stadsbyggnadsvisionen och äger rum den 29 september 2011 på
högskolan mellan kl 15.00 och 16.30. Deltagandet är kostnadsfritt.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i seminariet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
– Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen bereds möjlighet att delta i seminariet.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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