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§ 136

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel redogör ekonomichef
Leif Eriksson för budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2011 samt informerar
kortfattat om regeringens vårproposition.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.
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§ 137

Meddelanden
Anmäls:
Redovisningar av ej avgjorda ärenden: socialnämnden 2011-03-15 § 47, äldrenämnden 2011-03-16 § 36, fritidsnämnden 2011-03-17 § 41.
Minnesanteckningar från den politiska oppositionens boksluts- och plandialoger 2011-03-29 samt 2011-03-31.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll
Välfärdsutskottets protokoll

2011-03-21 § 33-42
2011-04-04 § 43-50
2011-03-23 § 6-10

Jämställdhets- och integrationsutskottet 2011-03-15 § 10-16
Kommundelsrådens protokoll:
Huskvarna

2011-02-22 § 1-9

Månsarp-Taberg

2011-03-01 § 1-9

Tenhult

2011-02-10 § 1-14

Utdelas vid sammanträdet:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:14 ”Vårproposition för
år 2011”
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 138

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal vid Junedalsskolan
till Ryssland för personal vid Kultur Jönköpings kommun
till England för personal vid Räddningstjänsten.
Stadsdirektörens beslut:
om officiell flaggning utanför Rådhuset 2011-04-11/12 med anledning av besök från Tianjin, Kina
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Finanschefens beslut:
om upptagande av tre lån i Kommuninvest AB på sammanlagt 200 mnkr
om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån från Kommuninvest i
Sverige AB på 136 000 000 kronor med utbetalningsdag 2011-04-04.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Näringslivschefens beslut om förlustgaranti till Jönköpings Allmogemarknad
2011-09-11.
Ledningsutskottets protokoll 2011-03-21 § 33-42 och 2011-04-04 § 43-50.
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Personalutskottets protokoll 2011-03-09 § 1-7.
Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll 2011-03-15 § 10-16.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 139

Yttrande över departementspromemorian "Olovlig fotografering"
(Ds 2011:1)
Ks/2011:103 100
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Justitiedepartementet inbjudits att senast
2011-04-29 lämna synpunkter på promemorians författningsförslag ”Olovlig
fotografering” (Ds 2011:1).
Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 2011-01-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-28 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-28 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Justitiedepartementet över promemorian ”Olovlig fotografering” (Ds 2011:1), lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Justitiedepartementet över promemorian ”Olovlig fotografering” (Ds 2011:1) lämnas enligt upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet

Justerandes signatur
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§ 140

Yttrande över betänkandet ”E-legitimationsnämnden och Svensk
e-legitimation” (SOU 2010:104)
Ks/2011:117 100
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Näringsdepartementet inbjudits att senast
2011-04-26 lämna synpunkter på betänkandet ”E-legitimationsnämnden och
Svensk e-legitimation” (SOU 2010:104).
Beslutsunderlag
Näringsdepartementets remiss 2011-01-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24 med förslag till kommunens
yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation” (SOU 2010:104) lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation” (SOU 2010:104) lämnas enligt upprättat förslag.
Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet
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§ 141
Kommunprogram för mandatperioden 2011-2014
Ks/2011:218 012
Sammanfattning
Kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna Mårtensson
(FP), Ann-Mari Nilsson (C) och Birgit Sievers (MP) har i skrivelse 2011-04-08
upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2011-2014.
Kommunalråden Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) har i skrivelse
2011-04-11 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden
2011-2014.
Vänsterpartiet har i skrivelse inkommen 2011-04-12 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD),
Anna Mårtensson (FP), Ann-Mari Nilssons (C) samt Birgit Sievers (MP),
daterad 2011-04-08
Skrivelse från kommunalråden Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S),
daterad 2011-04-11
Skrivelse från Vänsterpartiet, inkommen 2011-04-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2011-2014 från kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna Mårtensson (FP),
Ann-Mari Nilsson (C) samt Birgit Sievers (MP) antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists yttrande 2011-04-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2011-2014 från kommunalråden Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) antas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Till kommunstyrelsen utdelas för kännedom Sverigedemokraternas skrivelse
2011-04-17 med förslag till kommunprogram.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

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

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2011-2014 från kommunalråden Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna Mårtensson (FP),
Ann-Mari Nilsson (C) samt Birgit Sievers (MP) antas.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 142

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010
Ks/2010:505 008
Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella arbete, i enlighet med den internationella strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010, daterad
2011-03-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-03-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för 2010 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för 2010 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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§ 143

Anhållan från Bostads AB VätterHem om tillstånd att sälja del av
fastigheten Jönköping Advokaten 5
Ks/2011:229 253
Sammanfattning
Bostads AB VätterHem planerar att sälja del av fastigheten Jönköping Advokaten 5. Försäljningen avser hus D där tingsrätten inryms. Köpeskillingen är 62
mnkr. Försäljningen är planerad sedan en längre tid. Bolagets primära uppdrag
är att tillhandahålla bostäder i form hyresrätter. Den del av fastigheten som inte
omfattar bostäder föreslås säljas.
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har 2011-04-04 beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Bostads AB VätterHems anhållan om att försälja del av fastigheten Jönköping Advokaten 5 enligt presenterat förslag godkänns.
Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsen i Bostads AB VätterHem 2011-03-07 § 7
Skrivelse 2011-03-28 med tillhörande bilagor från VD för Bostads AB VätterHem
Yttrande från Jönköpings Rådhus AB 2011-03-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker styrelsens för Jönköpings Rådhus
AB förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Per Johansson (M) och Peter Lundvall (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Yrkanden
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar – med återtagande av tidigare avgivet
förslag – att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
följande:
– Bostads AB VätterHems anhållan om att försälja del av fastigheten Jönköping Advokaten 5 för 62,0 mnkr godkänns.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) vidhåller tidigare förslag, nämligen att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Bostads AB VätterHems anhållan om att försälja del av fastigheten Jönköping Advokaten 5 enligt presenterat förslag godkänns.
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Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Bostads AB VätterHems anhållan om att försälja del av fastigheten Jönköping Advokaten 5 för 62,0 mnkr godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 144

Budgetuppföljningsrapport nr för 1 2011
Ks/2011:231 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en första budgetuppföljningsrapport för 2011. Prognosen visar ett resultat på +155,5 mnkr. Det ska jämföras med ett budgeterat
resultat på +66,5 mnkr. Resultat enligt prognosen uppgår därmed till 89,0 mnkr
bättre än budgeterat resultat. I detta ligger att stadskontoret uppskattat att resultatet för nämndernas verksamheter blir 15,0 mnkr bättre än vad förvaltningarna
bedömt. Ett bättre beräknat skatteutfall bidrar också till ett förbättrat resultat.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2011, daterad 2011-04-14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Budgetuppföljningsrapport nr 1 för 2011 godkänns.

Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och
upptas för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-11.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid
vid egen uppsägning”
Ks/2011:182 600
Sammanfattning
Socialdepartementet har med remiss 2011-03-01 till bl.a. Jönköpings kommun
för yttrande senast 2011-04-26 översänt promemorian ”Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid vid egen uppsägning”.
Beslutsunderlag
Remiss 2011-03-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 41 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid vid egen uppsägning”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-06.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag överlämnas till Socialdepartementet som kommunens yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag, förkortad karenstid vid egen uppsägning”.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.

Beslutet expedieras till:
Socialdepartementet
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Yttrande över ansökan från Törnskogen Utbildnings AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun; Vittra Jönköping
Ks/2011:131 619
Sammanfattning
Törnskogen Utbildnings AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass och grundskolans årskurser 1 – 9 samt fritidshem. Fullt utbyggd kommer
verksamheten att kunna erbjuda plats för 45 elever i förskoleklass och 375 elever i årskurs 1 – 9.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-17 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 48 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos
Sammanställning av antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildnings AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut såväl i sakfrågan som i frågan om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige. Därefter upptas till avgörande
kommunalråden Andreas Sturessons (KD) respektive Ilan De Bassos (S) förslag i sakfrågan.
Omröstning om beslutsinstans
Ordföranden ställer under proposition om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutat att
kommunstyrelsen ska avgöra ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Omröstning i sakfrågan
Härefter ställer ordföranden proposition på kommunalråden Andreas Sturessons (KD) respektive Ilan De Bassos (S) förslag i sakfrågan och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag i sakfrågan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat följande:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Törnskogen Utbildnings AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag avseende såväl att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige som att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska Skolan AB om
godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun
Ks/2011:136 619
Sammanfattning
Internationella Engelska Skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser
förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3 samt fritidshem. Fullt utbyggd
kommer verksamheten F-3 att kunna erbjuda plats för 48 elever i förskoleklass
och 144 elever i årskurs 1-3.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-21 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 46 med tillhörande handlingar
Sammanställning över antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Internationella Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Internationella Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun
överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att
Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Internationella Engelska Skolan AB om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i
enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem i Jönköpings kommun; Erlaskolan i Jönköping
Ks/2011:137 619
Sammanfattning
Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass och grundskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass, grundskolans årskurser 1 – 9 och fritidshem. Fullt utbyggd kommer verksamheten att
kunna erbjuda plats för 48 elever i förskoleklass och 432 elever i årskurs 1 – 9.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-21 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 49 med tillhörande handlingar
Sammanställning över antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Yttrande över ansökan från JENSEN education college AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings
kommun; JENSEN grundskola 6-9 Jönköping
Ks/2011:144 619
Sammanfattning
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun från
och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser grundskolans årskurser 6-9. Fullt
utbyggd kommer verksamheten för årskurserna 6-9 att kunna erbjuda plats för
192 elever.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-21 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 47 med tillhörande handlingar
Sammanställning av antal platser i fristående grundskola och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
JENSEN education college AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
JENSEN education college AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
JENSEN education college AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Yttrande över ansökan från Information och Kompetens i Sverige
AB om godkännande som huvudman för fritidshem vid en fristående
grundskola i Jönköpings kommun; KLARA Privata Fritidshem
Jönköping
Ks/2011:155 619
Sammanfattning
Information och Kompetens i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-25 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 45 med tillhörande handlingar
Sammanställning över antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Information och Kompetens i Sverige AB om godkännande som huvudman
för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Information och Kompetens i Sverige AB om godkännande som huvudman
för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Information och Kompetens i Sverige AB om godkännande som huvudman
för fritidshem vid en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Yttrande över ansökan från Bergshyddan AB om godkännande som
huvudman för ett fristående fritidshem och fristående grundskola i
Jönköpings kommun; Hyddans skola
Ks/2011:160 619
Sammanfattning
Bergshyddan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående grundskola och i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer verksamheten fullt utbyggd att erbjuda plats för 12 nya elever i årskurs 5 – 9.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-26 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 44 med tillhörande handlingar
Sammanställning över antal platser i fristående grundskola och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Med överlämnande av barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22
§ 44 med tillhörande tjänsteskrivelse föreslås Skolinspektionen besluta godkänna ansökan från Bergshyddan AB som huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings kommun.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Bergshyddan AB om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem och en fristående grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen godkänna ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i Jönköpings kommun; Montessori Plus
Ks/2011:161 619
Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och fristående grundskola i
Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Ansökan avser förskoleklass, grundskolans årskurser 1 – 9 och fritidshem. Fullt utbyggd kommer
verksamheten att kunna erbjuda plats för 30 elever i förskoleklass och 390 elever i årskurs 1 – 9.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-28 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 51 med tillhörande handlingar
Sammanställning över antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola i Jönköpings kommun överlämnas
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fritidshem och grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Yttrande över ansökan från Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings
kommun; Centrina Jönköping
Ks/2011:169 619
Sammanfattning
Centrina Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående grundskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2012/2013. Ansökan avser grundskolans årskurser 6 – 9. Fullt utbyggd kommer verksamheten för årskurserna 6 – 9 att kunna erbjuda plats för
288 elever.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-01 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-03-22 § 50 med tillhörande handlingar
Sammanställning av antal platser i fristående grundskolor och förskoleklass
Aktuell folkmängdsprognos
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Centrina Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun; Realgymnasiet i Jönköping
Ks/2011:138 619
Sammanfattning
Lärande i Östergötland AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 264
nya elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2014. Etableringen avser naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet,
samhällsvetenskapsprogrammet, estetiska programmet, teknikprogrammet, eloch enerigprogrammet, fordons- och transportprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-21 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 46 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

43

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Lärande i Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Yttrande över ansökan från Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun; Sjölins
Ks/2011:139 619
Sammanfattning
Sjölins Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 360 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2014. Etableringen avser naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-21 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 44 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Sjölins Gymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun; Thoren Business School
Ks/2011:143 619
Sammanfattning
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 288 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2014. Etableringen avser naturvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och
handels- och administrationsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-22 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 45 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun
Ks/2011:148 619
Sammanfattning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att
kunna erbjuda 267 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser hantverksprogrammet, estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och
humanistiska programmet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-22 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 43 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås
avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Yttrande över ansökan från Jönköpings kristna skolor om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun; Kungsgymnasiet
Ks/2011:151 619
Sammanfattning
Jönköpings kristna skolor har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 285
elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser estetiska programmet,
humanistiska programmet och samhällsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-24 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 50 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Jönköpings kristna skolor om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Jönköpings kristna skolor om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå
ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Jönköpings kristna skolor om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 159

Yttrande över ansökan från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun; Götalands svetsteknik i Jönköping
Ks/2011:166 619
Sammanfattning
Götalandssvetsteknik AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 123
elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser VVS- och fastighetsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-28 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 49 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå
ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Götalandssvetsteknik AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 160

Yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun; Framtidsgymnasiet Jönköping
Ks/2011:167 619
Sammanfattning
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna
erbjuda 144 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser VVS- och
fastighetsprogrammet, el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-28 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 48 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå
ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 161

Yttrande över ansökan från Didaktus Skolor AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun; Didaktus Jönköping
Ks/2011:168 619
Sammanfattning
Didaktus Skolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 240 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser barn- och fritidsprogrammet,
hotell- och turismprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-02-28 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 47 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Didaktus Skolor AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 162

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun;
Design and Construction College
Ks/2011:170 619
Sammanfattning
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 300 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser teknikprogrammet, hotell- och
turismprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt estetiska programmet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-01 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 51 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun – Design and Construction College – överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-04-19

§ 163

Yttrande över ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun;
Hermods School of Business
Ks/2011:172 619
Sammanfattning
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 900 elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och
turismprogrammet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet, estetiska programmet samt International Baccalaureate.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-02 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 54 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun – Hermods School of Business – överlämnas
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Yttrande över ansökan från Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Jönköpings kommun; Kitas Gymnasium
Ks/2011:171 619
Sammanfattning
Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan fullt
utbyggd att kunna erbjuda 306 nya elevplatser. Etableringen avser samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt teknikprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-01 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 52 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Kitas gymnasium Jönköping Aktiebolag om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun; Jönköpings Praktiska Gymnasium
Ks/2011:173 619
Sammanfattning
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och
med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 48
nya elevplatser fullt utbyggd år 2015. Etableringen avser handels- och administrationsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt fordons- och
transportprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-02 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 53 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etablering av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande
som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Jönköpings kommun
Ks/2011:175 619
Sammanfattning
Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid John Bauergymnasiet
från och med läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer idrottsutbildningen i
innebandy att kunna erbjuda 40 elevplatser fullt utbyggd.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-03 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 56 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Yttrande över ansökan från Ultra Education AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun; John Bauergymnasiet
Ks/2011:178 619
Sammanfattning
Ultra Education AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 84 nya
elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser samhällsvetenskapsprogrammet och hotell- och turismprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-04 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 58 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Ultra Education AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) yttrande.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
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§ 168

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun; Plusgymnasiet
Ks/2011:177 619
Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun från och med
läsåret 2012/2013. Enligt ansökan kommer skolan att kunna erbjuda 216 nya
elevplatser fullt utbyggd år 2014. Etableringen avser estetiska programmet,
ekonomiprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-04-29.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-03-04 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-03-21 § 57 med tillhörande handlingar
Aktuell folkmängdsprognos och intagningsstatistik
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-04-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-04-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Som Jönköpings kommuns yttrande till Skolinspektionen över ansökan
från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Jönköpings kommun överlämnas kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) yttrande innebärande att Skolinspektionen föreslås avslå
ansökan.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Protokollsanteckningar
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna att S-gruppen
anser att yttrande till Skolinspektionen över etablering/utökning av fristående
skolor är av sådan principiell betydelse att de ska föras till kommunfullmäktige
för avgörande. Med hänvisning till att kommunstyrelsen i yttrande över etableJusterandes signatur
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ring av fristående skola i ärendet under § 146 vid dagens sammanträde efter
omröstning beslutat avslå yrkandet att föra ärendet till kommunfullmäktige,
avstår Socialdemokraterna från att begära att detta formellt prövas vid behandling av varje enskild ansökan utan hänvisar till nämnda ärende.
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) yttrande.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag att föreslå Skolinspektionen avslå ansökan.

Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
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§ 169

Anslag för genomförande av gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på Möbelvägen, Torsviksområdet
Ks/2011:156 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att 5,2 mnkr ställs till nämndens förfogande för genomförande av gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på
Möbelvägen.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden beslut 2011-02-17 § 46 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-03-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 5,2 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på Möbelvägen.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på Möbelvägen i 2011 års investeringsbudget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag till
beslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen efter viss komplettering
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– 5,2 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för projektering och
genomförande av gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på Möbelvägen.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för gestaltnings- och tillgänglighetsåtgärder på Möbelvägen i 2011 års investeringsbudget.
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§ 170

Anslag för genomförande av planerad förändring av Munksjögatan
Ks/2011:157 301
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att 19 mnkr ställs till nämndens förfogande för projektering och genomförande av Munksjögatans ändrade sträckning och sänkning vid Högskolan. Investeringen som i sin helhet beräknats till
30,5 mnkr är planerad för att möjliggöra Högskolans uppförande av en friskvårdsanläggning. Det senare projektet förutsätter en överbyggnad av Munksjögatan. Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-28 medge Högskolefastigheter i
Jönköping AB att genomföra nyproduktion av en friskvårdsanläggning. Av
anslaget på 30,5 mnkr har kommunfullmäktige under 2010 ställt 2,4 mnkr till
stadsbyggnadsnämndens förfogande för förstudie samt projektering. Stadskontoret tillstyrker stadsbyggnadsnämndens framställning med den förändringen
att återstående anslag på 30 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
(varav 19 mnkr 2011 samt 11 mnkr 2012).
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-31
Stadsbyggnadsnämnden 2011-02-17 § 45
Stadskontorets yttrande 2011-03-01
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-03-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 30 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan med 19 mnkr
2011 samt 11 mnkr i 2012 års investeringsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag till
beslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-04-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen efter viss komplettering
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– 30 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för projektering och
genomförande av planerad förändring av Munksjögatan vid Högskolan.
– Utgiften finansieras av budgeterat anslag för Munksjögatan med 19 mnkr
2011 samt 11 mnkr i 2012 års investeringsplan.
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