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Sekreterare
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Sammanträdesdatum
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§1

Sammanträdet inleds
Ordförande Mats Green (M) hälsar såväl de nyvalda som de tidigare ledamöterna och ersättarna välkomna till det nya arbetsåret och den nya mandatperioden.
Ordföranden informerar om kommunstyrelsens arbetsformer och vissa praktiska frågor.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde kl 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2010-11-01 § 74-91 och
2010-12-09 § 92.
Skrivelse 2010-12-16 från Jönköpings Länstrafik AB om utbetalning av bidrag
för täckande av underskott enligt ägardirektiv för 2011. Skrivelsen överlämnad
till ekonomichefen för handläggning.
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Företagshälsovårdens verksamhetsråd
2010-11-23 § 23-33.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Jönköpings kommuns skrivelse 2010-12-22 till regeringen angående frågan om
färjetrafiken Gränna-Visingsö.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:80 ”Budgetförutsättningar för
åren 2010-2014”.
Ledningsutskottets protokoll

2010-11-29 § 186-193
2010-12-13 § 194-206

Kommundelsrådens protokoll
Barnarp

2010-12-08 § 13-17

Gränna-Visingsö

2010-11-16 § 44-50

Huskvarna

2010-11-02 § 46-54

Lekeryd

2010-12-08 § 37-44

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till England för personal vid Stensholmsskolan och Ribbaskolan
till Spanien för personal vid Ljungarumsskolan.
Ekonomichefens beslut:
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
Finanschefens beslut om kommunal borgen för Jönköpings Rådhus AB för lån
från Kommuninvest i Sverige AB på 100 000 000 kronor med utbetalningsdag
2010-12-10.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja:
Unga Örnar, Råslätt 150 000 kr till särskilda insatser för barn och ungdomar
Fritid Jönköping 75 000 kr till projektet ”Ung dygnet runt”
Fritid Råslätt 15 000 kr till Stadsgårdsfesten 2010
samt att avslå ansökan från Afrikanska Utvecklings- och Integrationsföreningen.
Ledningsutskottets protokoll 2010-11-29 § 186-193 och 2010-12-13 §
194-206.
Personalutskottets protokoll 2010-11-11 § 96-103.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Underrättelse om kommunfullmäktiges val av kommunstyrelse samt
ordning för inkallande av ersättare
Kommunfullmäktige har 2010-12-16 § 323 valt ledamöter, ersättare och presidium i kommunstyrelsen. Underrättelsen har sänts ut i kommunstyrelsens
tryckta handlingar.
Kommunfullmäktige har också 2010-12-16 § 325 fastställt ordning för inkallande av ersättare i nämnder enligt följande:
– Vid förfall för ledamot skall ersättare inkallas i första hand efter partitillhörighet och i andra hand efter partigrupp, i båda alternativen i den inbördes
ordning de upptagits i protokollet. Med partigrupp avses M, KD, FP, C och
MP tillsammans respektive S och V tillsammans.
– I de fall det enligt ovanstående regler ej finns ersättare för tjänstgöring skall
ersättare inkallas i den ordning de upptagits i protokollet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Förslag till placeringslista i Rådsalen
Förslag till placeringslista i Rådsalen har upprättats för kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Upprättat förslag till placeringslista godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Kommunstyrelsens politiska organisation för mandatperioden
2011-2014
Ks/2010:519 001
Sammanfattning
Kommunalrådet Mats Green (M) har i skrivelse 2010-12-17 upprättat förslag
till politisk organisation för kommunstyrelsen gällande mandatperioden
2011-2014.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse 2010-12-17
Bashultsuppgörelsen 2010-10-31
Kommunalrådet Elin Lagerqvists yttrande 2010-12-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunalråden Elin Lagerqvists (S) och Ilan De Bassos (S) skrivelse
2010-12-20 angående oppositionens ärendeberedning mandatperioden
2011-20-14 för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse 2010-12-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till politisk organisation för kommunstyrelsen för mandatperioden
2011-2014 fastställs i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse 2010-12-17.
– Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-12-20.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunalrådet Mats Green (M) meddelar följande ändringar i sitt förslag avseende ansvarsområde 2:
•
Under rubriken Ämnesområden görs följande tillägg: ” samt de arbetsmarknadsfrågor som endast beslutas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden”.
•

Under rubriken Politiska organ utgår följande mening ”Utskottet äger viss
beslutanderätt”.

Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till politisk organisation för kommunstyrelsen för mandatperioden
2011-2014 fastställs i enlighet med kommunalrådet Mats Greens (M) skrivelse 2010-12-17 med de ändringar som ovan meddelats.
– Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till: Info
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§7

Val av ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt utskott, personalutskott samt jämställdhets- och integrationsutskott
Ks/2010:520 102
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde § 6 fattat beslut om kommunstyrelsens politiska organisation för mandatperioden 2011-2014. I enlighet med
nämnda beslut har kommunstyrelsen att utse ledamöter med lika antal ersättare
samt ordförande och vice ordförande i ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt
utskott, personalutskott samt jämställdhets- och integrationsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
Efter förslag av kommunalråden Mats Green (M) och Elin Lagerqvist (S) beslutar kommunstyrelsen utse ledamöter och ersättare samt ordförande och vice
ordförande i ovan nämnda utskott enligt följande:
LEDAMÖTER
Ledningsutskott
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)

ERSÄTTARE
Göran Karlsson (M)
Erik Arnalid (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Baris Belge (S)
Helen Plym (S)
Alf Gustafsson (S)

Ordförande: Mats Green (M)
1:e vice ordf: Acko Ankarberg Johansson (KD)
2:e vice ordf: Elin Lagerqvist (S)
Välfärdsutskott
AnneMarie Grennhag (M)
Acko Ankarberg Johahsson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Ordförande:
Vice ordf:

Justerandes signatur

Agneta Hugander (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Carolina Pettersson (S)
Dan Mattsson (S)
Jan-Ericson (S)

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

LEDAMÖTER
Tekniskt utskott
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Alf Gustafsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Ordförande:
Vice ordf:

ERSÄTTARE
Peter Jutterström (M)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Helen Plym (S)
Jan Ericson (S)
Dan Mattsson (S)

Ann-Mari Nilsson (C)
Elin Lagerqvist (S)

Personalutskott
Peter Jutterström (M)
Astrid Johansson (KD)
Andreas Persson (S)

Per Johansson (M)
Stina Sinclair (KD)
Harriet Roosquist (S)

Ordförande: Peter Jutterström
1:e vice ordf: Astrid Johansson (KD)
2:e vice ordf: Andreas Persson (S)
Jämställdhets- och integrationsutskott
Peter Jutterström (M)
Astrid Johansson (KD)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Hans Karlsson (C)
Anna Mårtensson (FP)
Peter Lundvall (MP)
Carolina Pettersson (S)
Dan Mattsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Harriet Roosqust (S)
Ordförande:
Vice ordf:

Anna Mårtensson (FP)
Carolina Pettersson (S)

Ersättare inkallas i den ordning som anges i kommunfullmäktiges beslut
2010-12-16 § 325.

Beslutet expedieras till:
De valda
Lu
Vu
Tu
JIu
Pu
Nämnderna

Justerandes signatur

R Blom
H Löf
E Öhrman
A Ström
Personalchefen
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§8

Val i kommunstyrelsen med anledning av ny mandatperiod
Ks/2010:521 102
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att vid dagens sammanträde förrätta val i kommittéer
m.m. med anledning av ny mandatperiod.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalråden Mats Green (M) och Elin Lagerqvist (S) förrättar
kommunstyrelsen följande val för mandatperioden 2011-2014:
LEDAMOT
Trafikteknisk arbetsgrupp
Stadsbyggnadsdirektören

ERSÄTTARE
Avdelningschef
utvecklings- och trafikavdelningen

Arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor
Stadsdirektören
Personalchefen
SBU (Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor)
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Anna Mårtensson (FP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Kommunala Handikapprådet
Ann-Mari Nilsson (C), ordf.
Elin Lagerqvist (S)
Kommunala pensionärsrådet
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.
Ilan De Basso (S)
ASP-gruppen
Bostadskoordinator tekniska kontoret
Representanter från stadskontoret (sekr), stadsbyggnadskontor, tekniskt
kontor, utbildningsförvaltning och socialförvaltning.
ASP-gruppen har härutöver rätt att vid behov kalla till sig ytterligare
sakkunskap som kan behövas.
Föreningen Europakorridoren
Ann-Mari Nilsson (C)

Elin Lagerqvist (S)

Kontaktperson: Stadsbyggandsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LEDAMOT
Wätterstänks redaktions kommitté
Mats Green (M)

ERSÄTTARE

Representant i Jönköpings läns luftvårdsförbund
Hans Karlsson (C)
Rolf Wennerhag (S)
Länskommitté av Stiftelsens Svenska Flaggans Dag
Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.
Säkerhetsråd
Stadsdirektören
Räddningschefen
Tekniske direktören
Central förslagskommitté
Personalchefen, ordf.
Skoldirektören
Socialdirektören
Tekniske direktören

Chef arbetsmarknadsavd.
Kulturchefen
Fritidsdirektören
Stadsbyggnadsdirektören

Styrgrupp för interkommunal samverkan i Södra Vätterbygden
Kommunstyrelsens presidium tillsammans med övriga kommuners
kommunstyrelsepresidier (Habo, Mullsjö och Vaggeryd).
Ordförande i styrgruppen: Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping
Kommunens representant i tjänstemannagruppen: Stadsdirektören
Program för hållbar utveckling
Ledningsgrupp: Tekniska utskottet
Stadsbyggnadsvisionen
Ledningsgrupp: Tekniska utskottet
Kontaktpersoner för bevakning av EU-frågor
Övergripande frågor:
Ansvarig för EU-frågor på stadskontoret
EU:s strukturfrågor
Strukturfondsprogram: Ansvarig för EU-frågor på stadskontoret
Socialfondsprogram för kompetensutveckling:
• Kommunal verksamhet: Utvecklingschef, personalavdelningen
• Privata näringslivet: Näringslivschefen
• Landsbygdsprogram: Chef utvecklingsenheten, Destination Jönköping
Styrgrupp för Inlandsväg Syd
Ann-Mari Nilsson (C)

Justerandes signatur
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LEDAMOT
ERSÄTTARE
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Ann-Mari Nilsson (C)
Elin Lagerqvist (S)
Agenda 21-samordnaren
Miljöstrategen
Rådet för trygghet och säkerhet
Kommunalråden
Stadsdirektören
Tekniske direktören
Socialdirektören
Räddningschefen
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.
I rådet ingår även repr. för polisledningen och landstingsledningen
Rådet för arbete och sysselsättning
Peter Jutterström (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf
Ilan De Basso (S)
Elin Lagerqvist (S)
I rådet ingår även:
2 repr. från utbildningsförvaltningen
1 repr. från socialförvaltningen
1 repr. från stadskontoret
Styrgrupp FairTrade City
Birgit Sievers (MP), ordf.
Harriet Roosquist (S)
Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista i akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§9

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2010:0530 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente skall för nämnd utgående
remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommunstyrelse tecknas under mandatperioden 2011-2014 av i
nämnd ordning kommunalråden Mats Green (M), Acko Ankarberg Johansson (KD), Elin Lagerqvist (S), Ann-Mari Nilsson (C), Anna Mårtensson
(FP), Birgit Sievers (MP), Ilan De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Martin Andreae och vid förfall för honom biträdande stadsdirektör Björn Söderlundh
eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman stadsjurist Anders Hansson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommunstyrelse tecknas under mandatperioden 2011-2014 av i
nämnd ordning kommunalråden Mats Green (M), Acko Ankarberg Johansson (KD), Elin Lagerqvist (S), Ann-Mari Nilsson (C), Anna Mårtensson
(FP), Birgit Sievers (MP), Ilan De Basso (S).
– Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Martin Andreae och vid förfall för honom biträdande stadsdirektör Björn Söderlundh
eller den som förordnats som stadsdirektörens ersättare.
– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman stadsjurist Anders Hansson.
Beslutet expedieras till:
Kommunalråden
Stadsdirektören
Bitr. stadsdirektören
Stadsjuristen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden
Ks 2010/0531 119
Sammanfattning
Beviljande av rätt att närvara under kommunstyrelsens sammanträden för vissa
tjänstemän.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsdirektören, stadskontorets avdelningschefer, vid sammanträdet tjänstgörande stadsjurist, kommunalrådssekreterarna, informationschefen och
sammanträdessekreteraren jämte ersättare för dessa äger – utan särskilt
beslut – rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsdirektören, stadskontorets avdelningschefer, vid sammanträdet tjänstgörande stadsjurist, kommunalrådssekreterarna, informationschefen och
sammanträdessekreteraren jämte ersättare för dessa äger – utan särskilt
beslut – rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 11

Förordnande av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ks/2010:511 101
Sammanfattning
Enligt personuppgiftslagen (PUL) kan nämnd utse personuppgiftsombud. Om
sådant utses behöver nämnd inte anmäla behandlingar av personuppgifter till
Datainspektionen. Stadskontoret föreslår att nytt personuppgiftsombud utses
för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadsjurist Anders Hansson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsjurist Anders Hansson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
A Hansson
U Rosander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 12

Ekonomirapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:527 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-12-13 § 71 överlämnat Ekonomirapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-12-13 § 71 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 13

Finansrapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2010:526 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-12-13 § 72 överlämnat Finansrapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-12-13 § 72 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 3 2010 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 14

Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder
Ks/2010:525 009
Sammanfattning
Nuvarande Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder antogs
av kommunfullmäktige 2007-12-20 § 393. Stadskontoret har gjort en översyn
av de allmänna bestämmelserna och med skrivelse 2010-12-16 överlämnat
förslag till nya Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2010-10-21 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns
nämnder antas att gälla fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns
nämnder antas att gälla fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 15

Reglemente för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun
Ks/2010:534 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige
2007-09-27 § 264. Med anledning av ny mandatperiod samt parlamentariska
kommitténs slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2011-2014, beslutad av kommunfullmäktige 2010-08-26 § 207,
har stadskontoret gjort en översyn av reglementet med förslag till ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 § 207
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16
Förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen antas
att gälla fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen antas
att gälla fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 16

Reglemente för fritidsnämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:502 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för fritidsnämnden antogs av kommunfullmäktige
2007-09-27 § 265. Med anledning av ny mandatperiod har fritidsnämnden gjort
en översyn av nämndens reglemente och föreslår förändringar som motsvarar
aktuella förhållanden inom ansvarsområde, ledning och styrning, information
samt övriga åligganden.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16
Nuvarande regelmente för fritidsnämnden
Fritidsnämndens beslut 2010-10-21 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas med det
av stadskontorets föreslagna tillägget.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas med det
av stadskontorets föreslagna tillägget.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 17

Reglemente för kulturnämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:533 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för kulturnämnden antogs av kommunfullmäktige
2003-04-24 § 138. Med anledning av ny mandatperiod har kulturnämnden gjort
en översyn av nämndens reglemente och föreslår förändringar till följd av att
huvudmannaskapet för länsbiblioteket och taltidningen övergått till Landstinget
i Jönköpings län från och med 2010-06-01. Vidare föreslår nämnden ett nytt
ansvarsområde till följd av arbetet med kommande regionala kulturplan.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16
Nuvarande regelmente för kulturnämnden
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas med det
av stadskontorets föreslagna tillägget.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas med det
av stadskontorets föreslagna tillägget.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 18

Reglemente för miljönämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:522 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för miljönämnden antogs av kommunfullmäktige
2007-09-27 § 267. Med anledning av ny mandatperiod har miljönämnden gjort
en översyn av nämndens reglemente och föreslår förändringar som rör det operativa arbetet med djurskyddstillsynen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16
Förslag till reglemente för miljönämnden
Miljönämndens beslut 2010-12-08 § 153 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Miljönämndens förslag till reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Miljönämndens förslag till reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 19

Reglemente för stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:518 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för stadsbyggnadsnämnden antogs av kommunfullmäktige 2010-08-26 § 227. Med anledning av ny mandatperiod har stadsbyggnadsnämnden gjort en översyn av nämndens reglemente och föreslår att frågan om
tillstyrkande av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken överförs till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-15
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-09 § 406 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-12-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 20

Reglemente för tekniska nämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:523 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för tekniska nämnden antogs av kommunfullmäktige
2008-02-28 § 70. Med anledning av ny mandatperiod har tekniska nämnden
gjort en översyn av nämndens reglemente och föreslår ändringar med anledning av förändrad lagstiftning och förändrat uppdrag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10
Förslag till reglemente
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 305 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Tekniska nämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt stadskontorets förslag
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 21

Reglemente för valnämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:524 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för valnämnden antogs av kommunfullmäktige
2003-04-24 § 134. Med anledning av ny mandatperiod har valnämnden gjort en
översyn av nämndens reglemente och föreslår en komplettering vad gäller
nämndens ansvar för förtidsröstning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10
Förslag till reglemente för valnämnden
Valnämndens beslut 2010-12-06 § 33 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Valnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Valnämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-12

§ 22

Reglemente för överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun
Ks/2010:516 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för överförmyndarnämnden antogs av kommunfullmäktige 2003-04-24 § 135. Med anledning av ny mandatperiod har överförmyndarnämnden gjort en översyn av nämndens regelmente och föreslår att ett förtydligande görs som gäller nämndens tillsyn enligt lag (2005:429) om god man
för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänstskrivelse 2010-09-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens beslut 2010-12-08 § 70 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Överförmyndarenämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente
antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överförmyndarenämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente
antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Reglemente för kommundelsråden i Jönköpings kommun
Ks/2010:532 003
Sammanfattning
Nuvarande reglemente för kommundelsråden antogs av kommunfullmäktige
2007-01-25 § 24. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 § 207
att kommundelsråden ska tillföras ytterligare uppgifter samt kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 321 om förrättningsarvode, har stadskontoret gjort en
översyn av kommundelsrådens reglemente inför den nya mandatperioden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-26 § 207 och 2010-12-16 § 321
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16
Förslag till ändringar i reglemente för kommundelsråden i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till reglemente för kommundelsråden i Jönköpings
kommun antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till reglemente för kommundelsråden i Jönköpings
kommun antas.
– Det nya reglementet gäller fr.o.m. 2011-02-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013
Ks/2010:459 530
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvisionen – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2008. Inom ramen för stadsbyggnadsvisionen ska stadens kommunikationer utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utifrån Ålborgsåtagandena arbetar Jönköpings kommun för en väl utbyggd och hållbar infrastruktur där kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik. Med anledning
av kommunens mål om minskade koldioxidutsläpp och ökat resande med cykel
och kollektivtrafik ska kommunen arbeta med åtgärder inom hållbart resande,
d.v.s. beteende- och påverkansåtgärder.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013
Bilaga till samrådsredogörelse 2010-10-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-22 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 2,1 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder för att uppnå hållbart resande där redovisad handlingsplan kan utgöra underlag.
– 1,5 mnkr av anslaget finansieras av anslag för stadsbyggnadsvisionen och
0,6 mnkr av anslaget finansieras av stadsbyggnadsnämndens anslag för
hållbart resande i enlighet med fastställd verksamhets- och investeringsplan
2011-2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 2,1 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärder för att uppnå hållbart resande där redovisad handlingsplan kan utgöra underlag.
– 1,5 mnkr av anslaget finansieras av anslag för stadsbyggnadsvisionen och
0,6 mnkr av anslaget finansieras av stadsbyggnadsnämndens anslag för
hållbart resande i enlighet med fastställd verksamhets- och investeringsplan
2011-2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Handlingsprogram ”Kollektivtrafik i Jönköpings kommun”
Ks/2010:517 530
Sammanfattning
Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 ska stadens kommunikationer utvecklas på ett hållbart sätt. Med utgångspunkt från bl a Ålborgåtagandena arbetar
Jönköpings kommun för en väl utbyggd och hållbar infrastruktur där kollektivtrafik och gång- och cykel prioriteras. För att öka kollektivtrafikresandet och få
en minskad miljöpåverkan har föreliggande handlingsprogram ”Kollektivtrafik
i Jönköpings kommun” tagits fram. Åtgärderna i detta rör framkomlighet, linjesträckning, turutbud/turtäthet, marknadsföring och informationsinsatser indelade i tre etapper, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2030. Delegationen för hållbara
städer har beviljat Jönköpings kommun 2,6 mnkr i stöd för Stadsbyggnadsvisionens arbete för en hållbar stadsutveckling.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram ”Kollektivtrafik i Jönköpings kommun”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-08 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Handlingsprogram ”Kollektivtrafik i Jönköpings kommun” antas som underlag för utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen.
– Kostnaderna för kollektivtrafikens utveckling med avseende på utökad turtäthet och utbud övervägs i kommunens verksamhets- och investeringsplanering.
– 71 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande
av infrastrukturåtgärderna åren 2011 till 2013 inom etapp 1 (2010-2015).
Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med
VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-12-21 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Handlingsprogram ”Kollektivtrafik i Jönköpings kommun” antas som underlag för utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen.
Justerandes signatur
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– Kostnaderna för kollektivtrafikens utveckling med avseende på utökad turtäthet och utbud övervägs i kommunens verksamhets- och investeringsplanering.
– 71 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande
av infrastrukturåtgärderna åren 2011 till 2013 inom etapp 1 (2010-2015).
Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med
VIP 2011-2013.

Justerandes signatur
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§ 26

Tomtpriser för bostadstomter
Ks/2010:496 206
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår förändrade priser för bostadstomter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse och bilaga till tjänsteskrivelse daterade
2010-10-26
Zonkarta och kartor över lägestillägg avseende Huskvarna och Jönköping
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– För Hisingstorp fastställs priset till 770 000 kr/singeltomt inklusive fjärrvärme från och med 2011-02-01.
– För övrig byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar från och
med 2011-02-01.
/Grupp/
/zon/

1
tkr/tomt

2A
(allmän gata)

2B
(storkvarter)
t kr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)

2C
kr/kvm
BTA (o)

A

600

300

180

838*

718*

B

360

210

160

838*

718*

C

240

170

130

665*

505*

D

180

130

110

585*

E

120

100

80

505*

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden

Grupp1

Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta
hus
Hus med mindre än två våningsplan

Grupp 2A
Justerandes signatur
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Hus med två, men mindre än tre våningsplan
Hus med tre eller fler våningsplan

BTA (o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset,
beroende på läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre och för sådana
ytor i första plan, eller däröver, multipliceras zonpriset med två.
– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till zonpriset (+ ev lägestillägg) x 0,75 från och med 2011-02-01.
– Lägestillägg fastställs till 420 kr/kvadratmeter BTA(o) för grupp 2B och 2C
inom delar av Jönköping och Huskvarna för perioden 2011-02-01 – 201106-30.
– Lägestillägg fastställs till 500 kr/kvadratmeter BTA(o) för grupp 2B och 2C
inom delar av Jönköping och Huskvarna från och med 2011-07-01.
– Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.
– Tekniska nämnden förutsätts göra en noggrann prövning och väl motivera
sitt ställningstagande i de fall en marknadsanpassning av priset anses vara
befogad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– För byggnation fastställs – med undantag av Hisingstorp – följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m. 2011-02-01:
Grupp/
Zon

1
tkr/tomt

2A
(allmän gata)
tkr/tomt

2B
(storkvarter)
tkr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)

2C
kr/kvm
BTA (o)

A
B
C
D
E

500
300
200
150
100

250
175
140
110
80

150
130
110
85
60

650
650
525
460
400

560
560
400

– Särskilt tomtpris för Hisingstorp fastställs för singeltomt inklusive fjärrvärme till 550 000 kr fr.o.m. 2011-02-01.
– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0,75 fr.o.m. 2011-02-01.
– Lägestillägg fastställs till 420 kr/kvm BTA (o) för grupp 2B och 2C inom
delar av Jönköping och Huskvarna för perioden 2011-02-01 – 2011-06-30.
– Lägestillägg fastställs till 500 kr/kvm BTA (o) för grupp 2B och 2C inom
delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2011-07-01.
Justerandes signatur
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– Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg:
– Fastställda priser gäller tillsvidare.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag samt instämmer
i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) tillägg.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) reviderade
förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
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)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– För Hisingstorp fastställs priset till 770 000 kr/singeltomt inklusive fjärrvärme från och med 2011-02-01.
Justerandes signatur
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– För övrig byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar från och
med 2011-02-01
/Grupp/
/zon/

1
tkr/tomt

2A
(allmän gata)

2B
(storkvarter)
t kr/tomt

2B
kr/kvm
BTA (o)

2C
kr/kvm
BTA (o)

A

600

300

180

838*

718*

B

360

210

160

838*

718*

C

240

170

130

665*

505*

D

180

130

110

585*

E

120

100

80

505*

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden

Grupp1

Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta
hus
Hus med mindre än två våningsplan
Hus med två, men mindre än tre våningsplan
Hus med tre eller fler våningsplan

Grupp 2A
Grupp 2 B
Grupp C

BTA (o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset,
beroende på läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre och för sådana
ytor i första plan, eller däröver, multipliceras zonpriset med två.
– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till zonpriset (+ ev lägestillägg) x 0,75 från och med 2011-02-01.
– Lägestillägg fastställs till 420 kr/kvadratmeter BTA(o) för grupp 2B och 2C
inom delar av Jönköping och Huskvarna för perioden 2011-02-01 – 201106-30.
– Lägestillägg fastställs till 500 kr/kvadratmeter BTA(o) för grupp 2B och 2C
inom delar av Jönköping och Huskvarna från och med 2011-07-01.
– Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.
– Tekniska nämnden förutsätts göra en noggrann prövning och väl motivera
sitt ställningstagande i de fall en marknadsanpassning av priset anses vara
befogad.
Justerandes signatur
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– Fastställda priser gäller tillsvidare.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvist (S) förslag.

Justerandes signatur
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§ 27

Markpriser för industri- och verksamhetsområden i Jönköpings
kommun
Ks/2010:497 206
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att gällande markpriser för industri- och verksamhetsområden bibehålls oförändrade. Ett prisförslag tillkommer inom Stigamo
industriområde som kan bli aktuella för försäljning under kommande år under
förutsättning att utbyggnaden av gator och VA färdigställts.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 277 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag
till beslut med tillägget att beslutet ska gälla från och med 2011-02-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköping, Ljungarum (exkl. Kv Ättehögen) och Huskvarna ska ha ett pris
om lägst 250 kr/m² exkl. va.
– Kv Ättehögen ska ha ett pris om lägst 300 kr/m² inkl. va.
– A6-området (exkl. handelsändamål) ska ha ett pris om lägst 300 kr/m² exkl.
va.
– Hedenstorp ska ha ett pris om 150-200 kr/m² exkl. va.
– Stigamo ska ett pris om 125-225 kr/m² exkl. va.
– Torsvik, Travbaneområdet ska ha ett pris om 150 kr/m² exkl. va.
– Torsvik ska ha ett pris om 110 kr/m² exkl. va.
– Tenhult, Bankeryd och Målöområdet ska ha ett pris om lägst 100 kr/m² exkl.
va.
– Skärstad och Gränna ska ha ett pris om lägst 50 kr/m² exkl. va.
– Taklas, Bottnaryd och Ölmstad ska ett pris om lägst 25 kr/m² exkl. va.
– Tekniska nämnden får under 2011 godkänna nyttjanderättsavtal och köpeavtal som undertecknats år 2010 till den prislista som gällde då.
– Tekniska nämnden får variera nämnda industrimarkspriser om särskilda skäl
föreligger som t ex läge, tillgång till järnväg samt dåliga grundförhållanden.
– Beslutet gäller från och med 2011-02-01.

Justerandes signatur
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§ 28

Tillägg/ändringar till taxa för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken
Ks/2010:528 406
Sammanfattning
Miljönämnden har konstaterat att det föreligger behov av mindre ändringar och
tillägg i nämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken, bilaga 2, som rör miljöfarlig verksamhet. Anledningen är ändringar i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998:899 och att de årliga tillsynsavgifterna
inom vissa områden behöver differentieras så att de bättre överensstämmer
med tillsynsbehovet.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2010-12-08 § 155 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Miljönämndens förslag till tillägg och ändringar i nämndens taxa för tillsyn
enligt miljöbalken, bilaga 2 Miljöfarlig verksamhet, fastställs att gälla från
och med 2011-02-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Miljönämndens förslag till tillägg och ändringar i nämndens taxa för tillsyn
enligt miljöbalken, bilaga 2 Miljöfarlig verksamhet, fastställs att gälla från
och med 2011-02-01.
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§ 29

Taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning av animaliska biprodukter
Ks/2010:529 406
Sammanfattning
Enligt 3 och 6 § i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och
animaliska biprodukter (2006:1165) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift (taxa) för kostnader för kontroll av nedgrävning av animaliska
biprodukter mm. Denna kontrollskyldighet för kommunen regleras i 2 kap 27 §
Jordbruksverkets föreskrift om befattning med animaliska biprodukter (SJVFS
2006:84). Miljönämnden har upprättat förslag till taxa.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2010-12-08 § 156 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Miljönämndens förslag till taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning
av animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2011-02-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Miljönämndens förslag till taxa för offentlig kontroll gällande nedgrävning
av animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2011-02-01.
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§ 30

Yttrande över Energi- och klimatstrategi och miljömål för Aneby
kommun
Ks/2010:501 370
Sammanfattning
Aneby kommun har upprättat förslag till Energi- och klimatstrategi samt miljömål och berett Jönköpings kommun möjlighet att yttra sig över förslagen.
Beslutsunderlag
Remiss från Aneby kommun 2010-11-15
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Aneby kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Aneby kommun.
Beslutet expedieras till:
Aneby kommun
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§ 31

Yttrande över förslag till detaljplan för Atollen, Algen och Asken
m fl, Östra Centrum, Jönköpings kommun
Ks/2010:540 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse inkommen 2010-12-17 för yttrande
senast 2011-01-14 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för
Atollen, Algen och Asken m fl, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse inkommen 2010-12-17 med tillhörande
planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Atollen,
Algen och Asken m fl, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-12
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Atollen,
Algen och Asken m fl, Östra centrum, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

