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§ 338

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef
Leif Eriksson om delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2011
samt budgetuppföljningsrapport nr 3 2011.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur
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§ 339

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2011-09-20 med tillhörande rapport om granskning av kommunens arbetsmarknadsarbete.
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB sammanträdesprotokoll 2011-08-31.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:39 om preliminär kostnadsoch LSS-utjämning 2012-2015.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-19 § 93-101.
Jämställdhets- och integrationsutskott 2011-09-13 § 47-52.
Kommundelsrådens protokoll:
Barnarp

2011-09-22 § 28-35

Lekeryd

2011-09-13 § 32-41.

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 340

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Kina och Spanien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
till Tyskland för personal vid stadskontoret.
Stadsdirektörens beslut att bifalla ansökan från KFUM Ungdomens Hus om
uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2011-10-24/30 med anledning av Basardagar.
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-19 § 93-101.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 341

Finansföreskrifter med riktlinjer för riskhantering – bl a införande
av borgensavgift

Ks/2011:425 045

Sammanfattning
En justering av kommunens nu gällande finanspolicy med riskinstruktion föreslås. Policyn föreslås justeras i två avseenden, dels att borgensavgifter införs
och dels att den andel av låneportföljen som får utgöras av lån från Kommuninvest höjs från 65 % till 75 %. Därutöver föreslås redaktionella anpassningar.
Bland annat ändras beteckningen ”Finanspolicy” till Finansföreskrifter och
beteckningen ”Riskinstruktion” ändras till Riktlinjer för riskhantering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
– Finanspolicy med Riskinstruktion, antagna av kommunfullmäktige
2003-04-24 (§ 129), upphävs.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Stadskontorets förslag till Riktlinjer för riskhantering fastställs.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar att den del av ärendet som avser den andel av låneportföljen som får utgöras av lån från Kommuninvest i Sverige AB ska höjas
från 65 % till 75 % återremitteras.
Kommunalrådet Mats Green (M), Peter Jutterström (M) och Kent Ly (M) instämmer i Alf Gustafssons (S) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid kommunstyrelsen beslutar följande:
– Frågan om den andel av låneportföljen som får utgöras av lån från
Kommuninvest i Sverige AB ska höjas återremitteras till beredande kommunalråd för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsen beslutar härefter för egen del – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan – följande:
– Stadskontorets förslag till Riktlinjer för riskhantering fastställs med undantag av att den andel av låneportföljen som får utgöras av lån från Kommuninvest i Sverige AB höjs från 65 % till 75 %. Kommuninvest i Sverige AB
får alltså ha högst 65 % av kommunkoncernens totala låneportfölj.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till Finansföreskrifter fastställs.
– Finanspolicy med Riskinstruktion, antagna av kommunfullmäktige
2003-04-24 (§ 129), upphävs.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 342

Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med
budget för 2012

Ks/2011:435 040

Sammanfattning
Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna Mårtensson (FP), Ann-Mari
Nilsson (C) och Birgit Sievers (MP) överlämnar med skrivelse daterad
2011-10-04 förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2012-2014 med
budget för 2012. I VIP-förslaget ingår också förslag till förändring av taxor för
kö till småbåtsplats samt för vatten och avlopp. Vidare sker en huvudmannaskapsförändring avseende kollektivtrafiken som medför en skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget med 0,33 procentenheter. För Jönköpings
kommun innebär det att skatten sänks till 21,15 procent.
Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) överlämnar förslag till verksamhetsoch investeringsplan för 2012-2014 med budget för 2012 daterat 2011-10-11.
Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med
budget för 2012 inkommet 2011-10-17 överlämnas till kommunstyrelsen för
kännedom.
Sverigedemokraternas förslag till verksamhets- och investeringsplan 20122014 med budget för 2012 inkommet 2011-10-18 överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts 2011-10-07 angående majoritetens förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Anna Mårtenssons (FP), AnnMari Nilssons (C) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och invetseringsplan 2012-2014 med budget för 2012 daterat 2011-10-04 bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Elin Lagerqvists (S) och Ilan De Bassos (S) förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2012-2014 med budget för 2012 daterat 2011-10-11
bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Yrkanden
Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande tillägg:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Taxa för avfallsverksamheten fr.o.m. 2012 fastställs enligt tekniska nämndens förslag 2011-06-21 § 168 med den ändring som följer av tekniska
nämndens beslut 2011-10-11 § 247. Förslaget innebär inga ändringar i gällande avgiftstillämpning.
Vidare yrkar Mats Green (M) att den nionde strecksatsen i förslaget ges följande lydelse:
– Borgensavgift införs för Jönköpings kommuns ägda bolag. Borgensavgiftens storlek fastställs genom kommunens Finansföreskrifter. Avgiften omfattar kommunens helägda bolag samt Högskolefastigheter i Jönköping AB
som ägs till 85 %. Den samlade årliga intäkten beräknas uppgå till ca 20
mnkr.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag samt instämmer i Mats Greens
(M) tilläggsförslag gällande taxa för avfallsverksamhet och ändringsförslag
gällande borgensavgift.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) yrkande
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yrkande och finner det förstnämnda yrkandet antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yrkande.
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)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Jan Ericson (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Mats Greens (M), Andreas Sturessons (KD), Anna Mårtenssons (FP), AnnMari Nilssons (C) och Birgit Sievers (MP) förslag till verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med budget för 2012 daterat 2011-10-04 bifalls
med de av kommunalrådet Mats Greens (M) yrkade justeringar enligt ovan.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) yrkande.
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§ 343

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2011
Ks/2011:427 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2011. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
kommunkoncernen, som förutom kommunen även omfattar koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-04
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 344

Samråd inför fastställande av Kommunalförbundet Mediacenter
Jönköpings läns budget 2012

Ks/2011:415 009

Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för 2012. Innan budget fastställs bereds förbundets medlemmar tillfälle att
senast 2011-10-28 lämna synpunkter på förslaget. Ärendet har remitterats till
stadskontoret för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings läns skrivelse 2011-09-12 med
förslag till budget för 2012
Stadskontorets yttrande 2011-09-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-09-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till budget 2012 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks förutsatt att budgeten kompletteras med målsättningar rörande
god ekonomisk hushållning och treårig plan för kommunalförbundets
ekonomi.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län uppmanas genomföra en
översyn av förbundets finansieringsmodell.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. Per
Johansson (M) tjänstgör i hennes ställe.
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till budget 2012 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks förutsatt att budgeten kompletteras med målsättningar rörande
god ekonomisk hushållning och treårig plan för kommunalförbundets
ekonomi.
– Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län uppmanas genomföra en
översyn av förbundets finansieringsmodell.
Beslutet expedieras till: Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 345

Begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen - Datainspektionen
Ks/2011:448 009

Sammanfattning
Datainspektionen genomför ett tillsynsprojekt där man med stöd av 43 § personuppgiftslagen begär att kommunstyrelsen senast 19 oktober 2011 besvarar
en enkät om webbpublicering av handlingar m.m.
Beslutsunderlag
Datainspektionens skrivelse 2011-09-27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Enkätsvar till Datainspektionen lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
– Enkätsvar till Datainspektionen lämnas enligt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Datainspektionen
Stadsjurist A. Hansson

Justerandes signatur
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§ 346

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2012

Ks/2011:431 101

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2012 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2012 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 347

Konferens ”Integrera mera”
Ks/2011:465 009
Sammanfattning
Jämställdhets- och integrationsutskottet inbjuder till konferensen ”Integrera
mera” i Jönköping den 7 november 2011. Konferensen har fokus på ungdomar
och vänder sig till personer som arbetar med eller ansvarar för integrationsfrågor att mötas och inspireras.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan ”Integrera mera”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen i den mån ledamot eller ersättare inte har uppdrag av annan nämnd
eller bolag att delta.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen i den mån ledamot eller ersättare inte har uppdrag av annan nämnd
eller bolag att delta.
Beslutet expedieras till:
Anmälan via kommunalrådskansliet

Justerandes signatur
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§ 348

Yttrande över betänkandet ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35)

Ks/2011:329 740

Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2011-05-27 till bland andra Jönköpings
kommun översänt betänkandet ”Bättre insatser vid missbruk och beroende”
(SOU 2011:35). Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda senast
2011-10-20.
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2011:35)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-08-22 § 125 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-08-23 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 146 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-09-23 med upprättat förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-09-23 med förslag till kommunens yttrande till
Socialdepartementet. I stadskontorets yttrande föreslås kommunstyrelsens besluta:
– Stadskontorets förslag utgör kommunens yttrande över Socialdepartementets slutbetänkande ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU
2011:35).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Socialdepartementet över slutbetänkandet "Bättre insatser vid
missbruk och beroende" (SOU 2011:35) avges i enlighet med stadskontorets
förslag med följande justeringar:
Vård utan samtycke
Ersätts med följande text:
Jönköpings kommun anser att en eventuell integrering av LVM och LPT behöver föregås av en noggrann utredning av konsekvenserna av en sådan lagändring, eftersom personer med missbruksproblem ofta behöver andra insatser än
den som har en svår psykisk störning. Om en sammanslagning av LVM och
LPT blir aktuell, vill kommunen betona att det krävs omfattande utbildningsinsatser inom LPT-vården om LVM ska integreras i denna för att personer med
missbruk och beroende ska få så bra behandling som möjligt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Polisens och kriminalvårdens roll
Andra stycket byts ut mot:
Tillnyktring är inte ett kommunalt kompetensområde, varför Jönköpings kommun endast i begränsad omfattning har kompetens att uttala sig i frågan.
Kommunen anser dock att de negativa konsekvenser, i form av ordningsproblem och risk för avvikelse, som kan uppstå när en person som omhändertagits
enligt LOB förs till landstingets vårdenhet bör beaktas. Omhändertagande enligt LOB är ett polisiärt beslut varför Jönköpings kommun bedömer det som
mest effektivt att polisen även fortsättningsvis ansvarar för förvaring och tillsyn under tillnyktringstiden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Yrkande
Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med det tillägget att följande mening läggs till sist i stycket Polisens och kriminalvårdens roll:
”Landstingets behov av att bistå polisen i omvårdnaden bör belysas”.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Socialdepartementet över slutbetänkandet "Bättre insatser vid
missbruk och beroende" (SOU 2011:35) avges i enlighet med stadskontorets
förslag med de av kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) föreslagna justeringarna.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Uan
Bun
Soc

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-10-19

§ 349

Medborgarförslag om bovärdar och utbildningsbidrag
Ks/2011:293 009
Sammanfattning
Leif Hagberg föreslår i ett medborgarförslag att bovärdar inrättas som har till
uppgift att stödja handikappade och funktionshindrade personer och som fungerar som en länk mellan bostadsföretaget och hyresgästen när det uppstår problem. Bovärdarna föreslås i första hand inrättas i Råslätt, Österängen och Öxnehaga. Kommunen föreslås även bevilja bidrag till utbildning.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 155 beslutat att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till Bostads AB VätterHem och kommunala handikapprådet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-05-19 med tillhörande bilagor
Yttrande från Bostads AB VätterHem 2011-06-23
Yttrande från kommunala handikapprådets beredningsgrupp 2011-09-01
Yttrande från HSO i Jönköpings kommun 2011-09-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-10-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Bostads AB VätterHem
KHR
HSO i Jönköpings kommun
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 350

Motion om att klimatkompensera kommunens flyg- och bilresor
Ks/2011:291 420
Sammanfattning
Elisabeth Töre (V) och Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2011-05-23 att
Göteborg sedan ett par år har ett system för klimatkompensering för de kommunala förvaltningarnas och bolagens flygresor. Tanken med kompensationen
är att ge kommunala enheter ett ekonomiskt motiv att minska sin förbrukning
av framför allt fossila drivmedel genom både ett minskat resande och mer miljöanpassade resesätt och fordon. Motionärerna föreslår att Jönköpings kommun
inför ett liknande system för klimatkompensation för resor med bil och flyg.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 154 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att avslå inkommen motion om att klimatkompensera kommunens flyg- och bilresor.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, bl.a. genom att belysa hur andra kommuner löst frågan, utreda och lämna förslag på hur ett system för s.k. klimatväxling kan utformas och tillämpas i Jönköpings kommun.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, bl.a. genom att belysa hur andra kommuner löst frågan, utreda och lämna förslag på hur ett system för s.k. klimatväxling kan utformas och tillämpas i Jönköpings kommun.
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 351

Samverkan för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län – intresseförfrågan

Ks/2011:331 421

Sammanfattning
Länsstyrelsen efterfrågar i en skrivelse till samtliga kommuner i länet intresset
för att bilda ett samverkansområde för kontroll av luftkvaliteten i länet.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens skrivelse 2011-06-09 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 209 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 341 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 126 med tjänsteskrivelse och bilaga till
tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens eget yttrande till Länsstyrelsen
i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 126 med tjänsteskrivelse och bilaga
till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens eget yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tn
Mn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 352

Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Ks/2011:422 530
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
sin helhet den 30 oktober 2008. Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete, som med helhetsperspektiv behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling. Stadens hållbara kommunikationer är ett av
stadsbyggnadsvisionens utvecklingsområden där projektet Kommunikationsstrategin ingår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med tillhörande bilaga
Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringsbeslut om planens genomförandetakt antas i samband
beslut om budgetens investeringsplan. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons yttrande 2011-10-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-10-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunstyrelsen
följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till: A3
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 353

Entreprenadavtal avseende färjetrafik på leden Gränna -Visingsö
Ks/2011:445 500
Sammanfattning
Trafikverket Färjerederiet och Jönköpings kommun har gemensamt upprättat
förslag till driftsavtal för att säkerställa driften av färjeleden Gränna - Visingsö
i avvaktan på att entreprenadavtal avseende färjetrafiken daterat 2011-07-06
träder i kraft. Avtalet innebär bl.a. att fartyget M:me Tingley säljs till Trafikverket och att övertagandet av färjan Ebba Brahe och dockan sker tidigare än
vad som överenskommits i entreprenadavtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 234 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till driftsavtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket Färjerederiet godkänns.
– Överlåtelse av fartyget M:me Tingley till Trafikverket Färjerederiet för en
köpeskilling om 2 300 000 kr enligt upprättat köpekontrakt godkänns.
– Driftsanslag till tekniska nämnden om 646 000 kr/år för bibehållande av
bokning och 628 000 kr/år för fartyget M:me Tingley beaktas i VIP för år
2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till driftsavtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket Färjerederiet godkänns.
– Överlåtelse av fartyget M:me Tingley till Trafikverket Färjerederiet för en
köpeskilling om 2 300 000 kr enligt upprättat köpekontrakt godkänns.
– Driftsanslag till tekniska nämnden om 646 000 kr/år för bibehållande av
bokning och 628 000 kr/år för fartyget M:me Tingley beaktas i VIP för år
2012-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 354

Förvärv av del av Sandseryd 6:1
Ks/2011:434 252
Sammanfattning
Förslag till köpeavtal har upprättats för del av Sandseryd 6:1 innebärande att
Jönköpings kommun förvärvar ett område om ca 68,6 hektar för att underlätta
framtida planläggning.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 240 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Översiktskarta
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag till köpeavtal avseende förvärv av Sandseryd
6:1 för en köpeskilling uppgående till 8 400 000 kronor godkänns.
– Köpeskillingen finansieras inom befintligt anslag för fastighetsförvärv i
2011 års investeringsbudget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till köpeavtal avseende förvärv av Sandseryd
6:1 för en köpeskilling uppgående till 8 400 000 kronor godkänns.
– Köpeskillingen finansieras inom befintligt anslag för fastighetsförvärv i
2011 års investeringsbudget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun, kvartal 2
2011

Ks/2011:426 270

Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 2, 2011 samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 210 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2011-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 2,
2011, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-10-19
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 2,
2011, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur
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