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§ 201

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:24 ”Preliminär kostnads- och
LSS-utjämning 2012”. Cirkuläret överlämnat till kommunalråden inom ansvarsområde 1 och 2 samt socialförvaltningen och ekonomichefen.
Kallelse 2011-05-05 till ordinarie kongress med Sveriges Kommuner och
Landsting den 8-10 november 2011.
Delårsrapport januari-mars 2011 för Jönköpings Länstrafik AB. Rapporten
överlämnad till ledningsutskottet, stadsbyggnadskontoret, stadsdirektören och
ekonomichefen.
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens överläggning om framtagande av kommunprogram 2011-2014.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:21 ”Budgetförutsättningar för
åren 2011–2015”
Ledningsutskottets protokoll

2011-05-09 § 59-65

Välfärdsutskottets protokoll

2011-04-27 § 11-15

Tekniska utskottets protokoll

2011-04-01 § 15-17
2011-04-19 § 18-23

Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2011-03-29 § 9-16

Lekeryd

2011-04-26 § 14-25.

Anmäls vid sammanträdet:
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde kl. 11.00.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 202

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Kina för personal vid Fritid Jönköping
till Belgien för personal vid Kultur Jönköpings kommun
till Tyskland för personal vid Alfred Dalinskolan
till Italien för personal vid Fiskgjusens rektorsenhet
till Frankrike för personal vid Bäckadalsgymnasiet
till Ungern och Polen för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet.
Stadsdirektörens beslut:
om uppsättande av banderoller över Vindbrons västra sida 2011-06-01/26 med
anledning av allsång i Gränna Hamn
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag
om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Fritid Jönköping och Kultur Jönköpings kommun 200 000 kr för
riktad områdesverksamhet för barn- och ungdomar på Öxnehaga maj – dec
2011 samt avslå ansökan om projektmedel för utbyte mellan Vårsols förskola
och Vingens förskola.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-09 § 59-65.
Anmäls vid sammanträdet:
Med anledning av den fråga om principer för flaggning med företagsflaggor på
kommunens flaggstänger som väcktes vid kommunstyrelsens sammanträde
2011-05-11 informerar ordföranden om ledningsutskottets behandling av frågan 2011-05-23.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 203

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av avtalshantering inom Jönköpings kommun
Ks/2011:92 009
Sammanfattning
På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young genomfört granskning av
avtalshanteringen. Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma
avtalshanteringen i kommunen avseende styrning, kvalitet, tillgänglighet och
riktlinjer rörande avtalsvillkor.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-01-21 med tillhörande revisionsrapport
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 103 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-04-13 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-04-20 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-05-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande 2011-05-10 överlämnas som svar till kommunrevisionen på lämnade förslag och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av avtalshanteringen inom Jönköpings kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande 2011-05-10 överlämnas som svar till kommunrevisionen på lämnade förslag och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av avtalshanteringen inom Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Stbn
Kn
Fn
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§ 204

Kommunrevisionens rapport avseende granskning av användaradministrationen
Ks/2011:153 005
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genom Ernst & Young genomfört granskning för att
bedöma om användaradministrationen är ändamålsenlig mot delar av Jönköpings kommuns IS/IT-system. Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens svar på de rekommendationer och synpunkter som lämnas i granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-02-24 med tillhörande revisionsrapport
Stadskontorets yttrande 2011-04-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-04-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontoret får i uppdrag att i samband med det beslutade projektet kring
gemensam systemförvaltning i kommunen även ska ingå att utforma riktlinjer/rutiner, som efterfrågas i revisionsrapporten, för bl.a. hantering av användarkonton för kommunens verksamhetssystem.
– Stadskontoret får i uppdrag att i samband med det pågående arbetet med
införandet av en gemensam systemförvaltningsmodell samt det pågående
arbetet inom systemsäkerhetsområdet även hantera frågan om att riskklassificera verksamhetssystemen i kommunen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag med följande
tillägg:
– Stadskontorets yttrande 2011-04-28 överlämnas som svar till kommunrevisionen på lämnade förslag och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av användaradministrationen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets yttrande 2011-04-28 överlämnas som svar till kommunrevisionen på lämnade förslag och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av användaradministrationen.
– Stadskontoret får i uppdrag att i samband med det beslutade projektet kring
gemensam systemförvaltning i kommunen även ska ingå att utforma riktlin-
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jer/rutiner, som efterfrågas i revisionsrapporten, för bl.a. hantering av användarkonton för kommunens verksamhetssystem.
– Stadskontoret får i uppdrag att i samband med det pågående arbetet med
införandet av en gemensam systemförvaltningsmodell samt det pågående
arbetet inom systemsäkerhetsområdet även hantera frågan om att riskklassificera verksamhetssystemen i kommunen.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-25

§ 205

Nomenklatur av styrdokument
Ks/2011:187 005
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att ta fram en struktur över
kommunens styrdokument s.k. nomenklatur i syfte att minska antalet benämningar av styrdokument samt att det tydligt ska framgå i vilken instans ett dokument är antaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-05-25 § 176 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2011-03-07 § 27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Nomenklatur av styrdokument fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i enlighet med ovanstående nomenklatur
strukturera och ändra benämningar på kommunens styrdokument.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över om det går att ta bort eller sammanföra vissa dokument i syfte att minska det totala antalet styrdokument.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en enhetlig grafisk profil för
kommunens styrdokument.
– Samtliga uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-05-11 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-05-17 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det tillägget att i nomenklaturen ska
även benämningen ”plan” ingå som ett av de styrdokument som kommunfullmäktige har att fatta beslut om.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqivsts (S) tilläggsförslag och föreslår därmed att den första strecksatsen ges
följande lydelse:
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– Nomenklatur av styrdokument fastställs med det tillägget att även benämningen ”plan” ingår som ett av de styrdokument som kommunfullmäktige
har att fatta beslut om.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nomenklatur av styrdokument fastställs med det tillägget att även benämningen ”plan” ingår som ett av de styrdokument som kommunfullmäktige
har att fatta beslut om.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i enlighet med ovanstående nomenklatur
strukturera och ändra benämningar på kommunens styrdokument.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över om det går att ta bort eller sammanföra vissa dokument i syfte att minska det totala antalet styrdokument.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en enhetlig grafisk profil för
kommunens styrdokument.
– Samtliga uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars 2012.
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§ 206

Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2011
Ks/2011:260 049
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat ett förslag till reviderad budget för exploateringsverksamheten 2011. Förändringen är bl.a. föranledd av utfallet av exploateringsverksamheten 2010. Motsvarande revidering för kommunens övriga
investeringsprojekt har behandlats av kommunfullmäktige tidigare under året.
Tekniska nämndens förslag till reviderad exploateringsbudget innebär en
minskning av investeringsvolymen med netto 14,6 mnkr jämfört med tidigare
fastställd budget. Den beräknade intäkten avseende realiserad värdeökning vid
tomtförsäljning reduceras enligt den reviderade budgeten med 8,8 mnkr. Föreslagna förändringar av budgeten kommenteras i tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2011-04-12 § 89 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-03
Kommunalrådsyttranden enlig nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2011 godkänns innebärande
minskade investeringar med 5 960 tkr, minskad exploateringsinkomst med
3 416 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 039 tkr.
– Den reducerade investeringsvolymen med netto 14 583 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2011 godkänns innebärande
minskade investeringar med 5 960 tkr, minskad exploateringsinkomst med
3 416 tkr samt ökad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 039 tkr.
– Den reducerade investeringsvolymen med netto 14 583 tkr regleras genom
reducering av kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
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§ 207

Utökat anslag för byggnation av ny idrottshall vid Jönköpings
Idrottshus
Ks/2011:284 821
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-27 § 129 att anslå 33 000 tkr för
byggnation av en ny idrottshall vid Jönköpings Idrottshus. Efter det att tekniska
kontoret utvärderat inkomna anbud konstaterar förvaltningen att utgiften för att
uppföra en idrottshall i enlighet med upprättat lokalprogram avviker kraftigt
från budgeterade medel. Utgift för byggnation beräknas efter utvärdering av inkomna anbud uppgå till 58 500 tkr. Stadskontoret föreslår att tekniska nämnden
tilldelas ett utökat anslag uppgående till 25 500 tkr i syfte att utgifterna för
byggnation av E-hallen ska rymmas i projektets budget.
Beslutsunderlag
Lokalprogram – Jönköpings Idrottshus E-hall 2010-04-08
Tekniska kontorets hyreskalkyl 2011-05-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-20
Fritidsnämndens beslut 2011-05-23 § 81 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-05-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
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– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till sponsring
av ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den pågående översynen av kommunens investeringsprocess även belysa detta projekt.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med ansvarigt
majoritetskommunalråd undersöka möjligheten till sponsring.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i den pågående översynen av kommunens
investeringsprocess även belysa detta projekt.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-05-24 vari stadskontorets
förslag – kompletterat med kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag om
uppdrag att undersöka möjligheten till sponsring – tillstyrks med följande
tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av orsaken till den mycket kraftiga missbedömningen av projektets kostnad samt
lämna förslag till åtgärder för att säkerställa ökad kvalitet i framtida beslutsunderlag. Uppdraget ska snarast avrapporteras till kommunfullmäktige.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av orsaken
till den mycket kraftiga missbedömningen av projektets kostnad samt lämna
förslag till åtgärder för att säkerställa ökad kvalitet i framtida beslutsunderlag. Uppdraget ska snarast avrapporteras till kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-05-25
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) 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 Birgit Sievers (MP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Erik Arnalid (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)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsens ordförande att i samråd med ansvarigt
majoritetskommunalråd undersöka möjligheten till sponsring.
– Uppdrag ges till stadskontoret att i den pågående översynen av kommunens
investeringsprocess även belysa detta projekt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag uppgående till 20 000 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för projektering och igångsättning av byggnation under 2011.
– Anslaget finansieras med tidigare anslagna medel i investeringsbudget 2011.
Minskat anslagsbehov under 2011 uppgående till 12 768 tkr beaktas i form
av minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov under 2012 uppgående till 38 300 tkr beaktas i
VIP 2012-2014.
– Tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 5 766 tkr per år beaktas i VIP 2012-2014.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till sponsring
av ny idrottshall vid Jönköpings idrottshus.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den pågående översynen av kommunens investeringsprocess även belysa detta projekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-05-25

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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