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Simon Rundqvist (KD)
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Baris Belge (S) ers C Sjögren (S)
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Per Johansson (M)
Erik Arnalid (KD)
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Stina Sinclair (KD) till 12.00 § 375
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Peter Lundvall (MP)
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Martin Andreae, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Anders Hansson, stadsjurist
Gunvor Carlsson, informationschef § 375
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare
Kristina Winberg, observatör (SD)

Utses att justera

Birgit Sievers (MP)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Paragrafer 375-395

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green
Justerande

Birgit Sievers
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-16

Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
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Utdragsbestyrkande
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§ 395 Medborgarförslag om ändring av policy för allmänhetens tillgång
till förskolegårdar och skolgårdar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-11-16

§ 375

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar projektledare
Ulf Grahnat och tf socialdirektör Nils Zadik om ”KomHem – vård, omsorg och
rehab nära dig” i Jönköpings län.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med fortsatt sammanträde klockan 13.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 376

Meddelanden

Biläggs de tryckta handlingarna:
Tekniska utskottets protokoll

2011-09-21 § 35-37

Norrahammar-Hovslätt kommundelsråds protokoll

2011-08-31 § 26-41.

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 377

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Skottland för personal vid Attarps och Kålgårdens utbildningsenhet
till Tyskland för personal vid tekniska kontoret
till Österrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet.
Finanschefens beslut:
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån från Kommuninvest i
Sverige AB på 115.000.000 kronor med utbetalningsdag 2011-11-01.
om upplåning av 80.000.000 kronor i Kommuninvest.
Upphandlingschefens m.fl. beslut i upphandlingsärenden oktober 2011.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Personalutskottets protokoll 2011-09-21 § 54-64.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 378

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
Ks/2010:317 026
Sammanfattning
Förslag till jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2012-2014 föreligger.
Samtliga nämnder och bolag har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-24 med förslag till jämställdhetsplan
för Jönköpings kommun 2012-2014
Jämställdhetsutveckling i Jönköpings kommun 2011-2014 – Avrapportering av
uppdrag att utarbeta ny jämställdhetsplan
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-26
Grennaskolan Riksinternat AB:s beslut 2011-08-12 § 659
Tekniska nämndens beslut 2011-08-16 § 181 med tillhörande tjänsteskrivelse
Överförmyndarnämndens beslut 2011-08-17 § 56
Fritidsnämndens beslut 2011-08-18 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 107 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2011-09-14 § 127 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 327 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-09-19 § 137 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-09-20 § 143 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-09-20 § 120 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-09-21 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Valnämndens beslut 2011-10-10 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Jämställdhets- och integrationsutskottet 2011-09-13 § 47
E-post från Jönköping Energi AB 2011-09-23
E-post från Högskolefastigheter i Jönköping AB 2011-09-23
E-post från Jönköping Airport AB 2011-09-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2012-2014 fastställs i enlighet
med stadskontorets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-11-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-24 § 233, om att jämställdhetsplanen
ska innehålla en inledning som är tillämplig för alla diskrimineringsgrunder
i diskrimineringslagen, upphävs.
– Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2012-2014 fastställs enligt
stadskontorets förslag med den justering som framgår av kommunalrådsyttrandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-11-07 vari kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) förslag till beslut tillstyrks med följande ändringar och
tillägg:
•
Sid 2, ”1. Bakgrund och utgångspunkter”
Under rubriken 1.1 ”Övergripande syfte och mål” ges 1:a meningen i
sista stycket följande lydelse: ”Detta är en kommunövergripande jämställdhetsplan som revideras vartannat år av kommunfullmäktige.”
•

•

•

Sid 6, ”4. Arbetsgivarrollen”
Under rubriken ”Arbetsförhållanden” kompletteras kommunens mål
med följande mening: ”All kommunal personal ska ha reella möjligheter till delaktighet och inflytande.”
Sid 7, ”4. Arbetsgivarrollen"
Under rubriken ”Arbetsförhållanden” och underrubriken ”Aktiviteter
2012-2014” görs följande tillägg: ”Erfarenheter från projektet Den
Bästa Arbetsplatsen rörande bemanningsekonomi implementeras i den
övriga kommunala verksamheten i syfte att begränsa antalet mer- och
övertidstimmar samt minska antalet timavlönade och anställda med
ofrivillig deltidstjänstgöring.”
Sid 11, ”4. Arbetsgivarrollen"
Under rubriken ”Lönefrågor” och underrubriken ”Aktiviteter 20122014” ges sista punkten följande lydelse: ”Ett anslag återinförs för att
enligt principerna i det tidigare s.k. JALLA-projektet lönesätta likvärdiga arbeten på ett likvärdigt sätt.”

Sid 13, ”5. Rollen som tjänsteleverantör”
Under rubriken ”Åtgärder 2012-2014” görs följande tillägg: ”Samtliga
nämnder ska i samband med nästkommande revidering av jämställdhetsplanen återkomma till kommunfullmäktige med mer konkret utformade åtgärdsförslag.”
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i den kommungemensamma jämställdhetsplanen infoga åtgärder som inarbetats i nämndernas och styrelsernas
jämställdhetsplaner.
•

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) 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)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Jan Ericson (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 Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-24 § 233, om att jämställdhetsplanen
ska innehålla en inledning som är tillämplig för alla diskrimineringsgrunder
i diskrimineringslagen, upphävs.
– Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2012-2014 fastställs enligt
stadskontorets förslag med den justering som framgår av kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 379

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2011:454 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2011-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 380

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2011:451 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2011-06-30. Av redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 381

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2011:453 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 382

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2011:452 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 383

Klockslag för påbörjande av kommunfullmäktiges sammanträden
Ks/2011:431 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2012. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-03 § 331 beslutades att den del av ärendet som avser klockslag för
sammanträdena skulle återremitteras till kommunfullmäktiges presidium samt
att yttrande från kommunstyrelsen skulle inhämtas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-03 § 331
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-11-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– I enlighet med förutsättningarna i den beslutade budgeten 2012 föreslås
starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden vara oförändrade.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-11-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges presidium meddelas att det i enlighet med budgetförutsättningar och beslut om kommunens budget för 2012 saknas finansiering
för en tidigareläggning av kommunfullmäktiges sammanträdestider.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-11-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunfullmäktiges presidium meddelas att kommunstyrelsen med hänvisning till vad som anförs i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande
förordar att kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden påbörjas kl.
14.00.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Jan Ericson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges presidium meddelas att det i enlighet med budgetförutsättningar och beslut om kommunens budget för 2012 saknas finansiering
för en tidigareläggning av kommunfullmäktiges sammanträdestider.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till: Kf:s pres

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 384

Motion om inrättande av jourskola/jourskolor
Ks/2011:240 629
Sammanfattning
Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) anför i motion 2011-04-15 att
mobbing och kränkningar är något av det värsta som kan drabba ett barn och
att alla barn borde förskonas från sådana övergrepp. Sverigedemokraterna i
Jönköping anser att tryggheten och studieron för skötsamma elever alltid måste
gå före de stökiga/bråkiga elevernas behov och önskemål och föreslår att jourskola/jourskolor inrättas som ett komplement till skolornas nuvarande handlingsplaner för detta problem. Med anledning härav föreslår motionärerna att
berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta jourskola/jourskolor för stökiga/mobbande elever i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 127 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-04-15
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-08-22 § 124 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-08-23 § 105 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-11-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 385
Motion om att införa en policy om minimibemanning i demensvården
Ks/2011:287 783
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) och Kristina Winberg (SD) anför i motion 2011-05-14
bl.a. att Socialstyrelsen under föregående år har granskat närmare 100 demensboenden i landet varvid det slogs fast att demenssjuka personer nattetid lämnades inlåsta utan uppsikt vid 6 av 10 boenden. Motionärerna anser att detta är
oacceptabelt och att det är självklart att ingen brukare inom demensvården borde lämnas utan uppsikt någon gång under dygnet. Mot denna bakgrund föreslår
motionärerna att Jönköpings kommun antar en policy om minimibemanning på
samtliga demensboenden i kommunen.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 152 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-14
Äldrenämndens beslut 2011-09-21 § 95 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-11-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 386

Avsiktsförklaring "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig"
Jönköpings län
Ks/2011:490 700
Sammanfattning
På uppdrag av Primärkommunala nämnden och landstingets planeringsdelegation har en avsiktsförklaring för en kommunalisering av länets hemsjukvård
tagits fram. Läns-LAKO har 2011-11-01 § 10 beslutat att rekommendera
kommuner och landsting att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för ”KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig” i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring ”KomHem – vård omsorg och rehab nära dig” Jönköpings
län
Läns-LAKO:s protokoll 2011-11-01
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-09-21
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-11-30.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 387

Uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska konsekvenserna
av en digitalisering av kommunens konstverk
Ks/2011:430 865
Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion från Kenneth Kindblom (V) om
utställning av kommunens konst beslutade kommunfullmäktige 2011-05-26
§ 172 att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda kostnaden för och de juridiska
konsekvenserna av en digitalisering av kommunens konstverk. Kulturnämnden
har med beslut 2011-09-21 § 125 överlämnat svar på uppdraget.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2011-09-21 § 125 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-11-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kulturnämnden uppmanas att överväga införande av ny teknik för digital
visning av kommunens konstverk.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Kulturnämnden uppmanas att överväga införande av ny teknik för digital
visning av kommunens konstverk.
Beslutet expedieras till:
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 388

Motion om underhåll samt utbyggnad av Råslätts skogspark
Ks/2011:247 629
Sammanfattning
Rolf Wennerhag (S) och Henrik Andersson (S) föreslår med hänvisning till vad
som anförs i motion 2011-04-18 att berörd nämnd ges i uppdrag att arbeta fram
ett förslag om en utvidgad skogspark på Råslätt med internationell prägel i träd
och växtmaterial.
Kommunfullmäktige har 2011-04-20 § 129 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-04-18
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 290 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 205 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-11-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 389

Försäljning av fastigheten Tjädern 19, Jönköping (Lövingstorp)
Ks/2011:482 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2011-10-11 § 243 beslutat föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Köpekontrakt genom vilket Jönköpings kommun överlåter Tjädern 19 till
Hans Jansson för en köpeskilling om 6 500 000 kronor godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 243 med tillhörande tjänsteskrivelse
Budgivningslista
Köpekontrakt
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Köpekontrakt genom vilket Jönköpings kommun överlåter Tjädern 19 till
A6 Hotell och Vandrarhem Jansson AB för en köpeskilling om 6 500 000
kronor godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpekontrakt genom vilket Jönköpings kommun överlåter Tjädern 19 till
A6 Hotell och Vandrarhem Jansson AB för en köpeskilling om 6 500 000
kronor godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 390

Redovisning av effekterna av energieffektiviseringar och konverteringar av uppvärmningssystem i form av minskade energikostnader
Ks/2011:347 420
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2010-11-25 § 314 tekniska nämnden i uppdrag att
redovisa effekterna av energieffektiviseringar och konverteringar av uppvärmningssystem i form av minskade energikostnader.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 149 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-26, reviderat
2011-11-11, med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av effekterna av energieffektiviseringar och
konverteringar av uppvärmningssystem i form av minskade energikostnader
godkänns.
– Redovisningar lämnas fortsättningsvis inom ramen för den årliga uppföljningen av ”Program för hållbar utveckling”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning av effekterna av energieffektiviseringar och
konverteringar av uppvärmningssystem i form av minskade energikostnader
godkänns.
– Redovisningar lämnas fortsättningsvis inom ramen för den årliga uppföljningen av ”Program för hållbar utveckling”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 391

Medborgarförslag om användning av smågatsten
Ks/2010:426 390
Sammanfattning
Leif Liljegren har i ett medborgarförslag om användningen av smågatsten föreslagit att alternativ beläggning används.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-09-30
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 295 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att inta en restriktiv hållning när det
gäller användningen av smågatsten samt i övrigt beakta de synpunkter som
lyfts fram i kommunalrådsyttrandet.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att inta en restriktiv hållning när det
gäller användningen av smågatsten samt i övrigt beakta de synpunkter som
lyfts fram i kommunalrådsyttrandet.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
L Liljegren
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 392

Medborgarförslag om att genomföra fysiska förbättringsåtgärder på
Ekhagen
Ks/2011:191 009
Sammanfattning
Samuel Rundqvist har i ett medborgarförslag lämnat förslag till fysiska förbättringsåtgärder på Ekhagen.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 100 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-03-11
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 199 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
S Rundqvist
Stbn
Tn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 393

Medborgarförslag om riktlinjer för vindkraftsetablering
Ks/2011:237 370
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Karin och Per Johan Herland, Pia och Sören
Seehuusen, Niklas Bravell och Marie Ernsth Bravell, samtliga i Gränna, att
riktlinjer för vindkraftsetablering ska tas fram i Jönköpings kommun samt att
kommunstyrelsen beslutar om ett moratorium för tillstånd för större vindkraftverk tills nya riktlinjer är klara.
Kommunfullmäktige har 2011-04-20 § 131 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till miljönämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2011-04-15
Miljönämndens beslut 2011-06-08 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-06-16 § 243 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Per Johan och Karin Herland inkommen 2011-11-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
K och P J Herland
P och S Seehuusen
N Bravell och M Ernsth Bravell
Mn
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 394

Medborgarförslag om att bygga en estrad i Slottsvillans park i
Huskvarna
Ks/2011:294 339
Sammanfattning
Ulf Isaksson, Alf Klasson och Leif Johansson föreslår i ett medborgarförslag
att en estrad byggs i Slottsvillans park i Huskvarna.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 155 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-05-23
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 204 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 338 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-09-21 § 123 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Tn
Stbn
Kn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-11-16

§ 395

Medborgarförslag om ändring av policy för allmänhetens tillgång
till förskolegårdar och skolgårdar
Ks/2010:378 332
Sammanfattning
Elisabeth och Marcus Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att kommunens
policy om att lekplatser vid skolor och förskolor ska vara fritt tillgängliga för
allmänheten ska upphävas.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 202 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-08-24
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-09-20 § 117 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-10-28 med förslag till
beslut:
Förslag till kommunstyrelsen
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 1995-12-21 § 463 om samordning av skol- och
parklekplatser upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-11-16
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med den
ändringen att medborgarförslaget förklaras vara bifallet.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara bifallet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 1995-12-21 § 463 om samordning av skol- och
parklekplatser upphävs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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