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§ 49

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar projektledare
Hans Haraldsson, IS/IT avdelningen, om det pågående arbetet med införande
av digitala sammanträdeshandlingar samt IT-stöd och teknisk utrustning för
kommunstyrelsen i samband med detta.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 13.00.
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§ 50

Meddelanden
Anmäls:
Styrelsens för Jönköpings Länstrafik AB protokoll 2010-12-13 § 93-105
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 11:02 ”Kommunal fastighetsavgift 2009-2011”.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelser 2011-01-24 ”Kommunerna har
en viktig roll i regionaliseringen” och ”Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning”
Ledningsutskottets protokoll 2011-01-12 § 1.
Kommundelsrådens protokoll:
Gränna-Visingsö

2010-12-15 § 51-57

Månsarp-Taberg

2010-12-06 § 23-31

Skärstad-Ölmstad

2010-09-27 § 39-42

Anmäls vid sammanträdet:
Inledningsvis hälsar ordförande Mats Green (M) det nya kommunalrådet
Andreas Sturesson (KD) välkommen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 51

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om tillstånd att servera vin i samband
med buffé vid årlig brandskyddskonferens.
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna för resor till Belgien, Tyskland, Italien och Schweiz för personal vid Per Brahegymnasiet.
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 upptagande av lån i AB SEK Securities (Svensk Exportkredit) på 250 mnkr.
Chefsjuristens yttrande enligt lagen om TV-övervakning.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2011-01-12 § 1.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 52

Yttrande över Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot
en inre marknadsakt”
Ks/2010:508 109
Sammanfattning
Jönköpings kommun har av Utrikesdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet
för den inre marknaden bland medborgarna.
Beslutsunderlag
Utrikesdepartementets remiss 2010-11-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-14 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Yttrande till Utrikesdepartementet över Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” lämnas enligt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-31 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det tillägget att Elin Lagerqvists (S)
kommunalrådsyttrande biläggs kommunens yttrande till Utrikesdepartementet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar reviderat yttrande daterat
2011-02-09.
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag innebärande att hennes reviderade kommunalrådsyttrande
biläggs kommunens yttrande till Utrikesdepartementet.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Utrikesdepartementet över Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” lämnas enligt upprättat förslag varvid Elin Lagerqvists (S) kommunalrådsyttrande 2011-02-09 biläggs kommunens yttrande.
Beslutet expedieras till: Utrikesdepartementet
Justerandes signatur
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§ 53

Justeringar i bolagsordningar för bolag i Jönköpings Rådhus ABkoncernen
Ks/2011:83 107
Sammanfattning
Bolagsordningarna för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen har inför
ny mandatperiod granskats av stadskontoret. Formuleringar avseende val av
revisorer behöver justeras så de överensstämmer med den faktiska hanteringen
av upphandling och avtalsperioder avseende revisionsbiträde.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-02-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordningar för Jönköpings Rådhus AB, Jönköping
Airport AB, Jönköping Airport Fastighets AB, Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB, Grennaskolan riksinternat AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi
Biogas AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköpings Kommuns Parkerings
AB, Programbolaget i Jönköping AB, Rosenlunds Fastighets AB och Torsviks Terminal AB fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordningar för Jönköpings Rådhus AB, Jönköping
Airport AB, Jönköping Airport Fastighets AB, Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB, Grennaskolan riksinternat AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi
Biogas AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköpings Kommuns Parkerings
AB, Programbolaget i Jönköping AB, Rosenlunds Fastighets AB och Torsviks Terminal AB fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
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§ 54

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag – justering av bolagsordningar och ägardirektiv för bostadsbolagen
Ks/2011:81 107
Sammanfattning
Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen (SFS 2010:879). Med anledning av den nya lagen behöver
bolagsordningar och ägardirektiv för bostadsbolagen justeras. Syftet med förändringarna är att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar.
Justeringar med anledning av lagstiftningen föreslås ske i tre steg. I det här
ärendet föreslås, som steg 1, att ändamålsparagrafen i bolagens bolagsordning
ändras samt att ett uppdrag ges till bolagen i det särskilda ägardirektivet avseende utveckling av former för hyresgästernas inflytande i bolaget.
Beslutsunderlag
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879)
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:66
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-19
Förslag till bolagsordningar för bostadsbolagen
Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till bolagsordningar fastställs för bostadsbolagen.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– Bolagsordningarna och de särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till bolagsordningar fastställs för bostadsbolagen.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– Bolagsordningarna och de särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive årsstämma.
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§ 55

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Elmia AB
Ks/2011:82 107
Sammanfattning
Jönköpings kommun genomförde en översyn av ägardirektiven för Jönköpings
Rådhus AB och dess dotterbolag under 2008. I februari 2009 fastställde kommunfullmäktige nya bolagsordningar samt gemensamt respektive särskilda
ägardirektiv för alla bolag med undantag för Elmia. Vad gällde Elmia AB så
efterfrågade övriga aktieägare mer tid för dialog om dokumenten. En process
har genomförts med övriga aktieägare och nu föreligger förslag till bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal avseende Elmia AB.
Beslutsunderlag
Gemensamt ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 52
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-19 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs.
– Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB och dess dotterbolag
ska gälla också för Elmia AB.
– Upprättat förslag till särskilt ägardirektiv för Elmia AB fastställs.
– Aktieägaravtal mellan Jönköpings kommun och övriga aktieägare i Elmia
AB gällande Elmia AB godkänns.
– Bolagsordning, gemensamt respektive särskilt ägardirektiv samt aktieägaravtal ska bekräftas på bolagets årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs.
– Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB och dess dotterbolag
ska gälla också för Elmia AB.
– Upprättat förslag till särskilt ägardirektiv för Elmia AB fastställs.
– Aktieägaravtal mellan Jönköpings kommun och övriga aktieägare i Elmia
AB gällande Elmia AB godkänns.

Justerandes signatur
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– Bolagsordning, gemensamt respektive särskilt ägardirektiv samt aktieägaravtal ska bekräftas på bolagets årsstämma.
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§ 56

Jönköping Airport – användning av ersättningen från Luftfartsverket
Ks/2011:85 530
Sammanfattning
I avtalet med Luftfartsverket om Jönköpings kommuns övertagande av Jönköping Airport ingick en ersättning till kommunen om 33,2 mnkr varav 2,7 mnkr
avräknades p.g.a. framskjutet datum för övertagandet samt för kostnader som
Luftfartsverket hade haft när de projekterade och upphandlade omtoppningen
av rullbanan. Av ursprunglig ersättning återstår 27,5 mnkr och stadskontoret
har utformat ett förslag till hur dessa medel ska disponeras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 § 172
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 5 000 000 kr disponeras som investeringsbidrag avseende omtoppningen av
flygplatsens rullbana.
– 5 000 000 kr disponeras i bokslut 2010 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 4 400 000 kr disponeras 2011 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– Det delegeras till kommunstyrelsen att fatta beslut om användningen av de
återstående 13 100 000 kr för framtida utvecklingskostnader och driftbidrag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 5 000 000 kr disponeras som investeringsbidrag avseende omtoppningen av
flygplatsens rullbana.
– 5 000 000 kr disponeras i bokslut 2010 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 4 400 000 kr disponeras 2011 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– Det delegeras till kommunstyrelsen att fatta beslut om användningen av de
återstående 13 100 000 kr för framtida utvecklingskostnader och driftbidrag.
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§ 57

Jönköpings Länstrafik AB – Förslag till följd av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik
Ks/2011:62 107
Sammanfattning
Riksdagen beslutade 2010-06-23 om en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010:1065). Den nya lagen som träder i kraft 2012-01-01 medför bl.a. att det
från denna tidpunkt i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
organiserad i förvaltningsform. Årsstämman för Jönköpings Länstrafik AB
beslutade 2010-06-24 att ge ägarberedningen i uppdrag att bl.a. lämna förslag
på hur denna nya kollektivtrafikmyndighet ska organiseras. Vid ägarsamråd
2010-12-10 överenskoms om ett antal beslutsmeningar som ska behandlas
av kommunfullmäktige i länets kommuner samt i landstinget senast i februari
2011.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-10
Mötesanteckning från ägarsamråd Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-10
Stadskontorets yttrande 2011-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till beslut utarbetat vid ägarsamråd för Jönköpings Länstrafik AB
2010-12-10 tillstyrks innebärande:
• att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för regional
kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län.
• att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden.
• att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen.
• att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor.
• att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan
Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats.
– De av stadskontoret framförda synpunkterna på föreliggande förslag beaktas
i den fortsatta beredningen av ärendet.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-31 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande kompletteringar:
– Den politiska beredningsgruppen ska ha en parlamentarisk sammansättning.
– Kollektivtrafikens förändrade huvudmannaskap ska utvärderas före utgången av år 2013.
– Beslut om länstrafikbolagets framtida organisation och ägande förutsätts
fattas under innevarande år.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå de av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) föreslagna kompletteringarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag till beslut utarbetat vid ägarsamråd för Jönköpings Länstrafik AB
2010-12-10 tillstyrks innebärande:
• att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för regional
kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län.
• att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden.
• att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen.
• att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor.
• att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan
Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats.
– De av stadskontoret framförda synpunkterna på föreliggande förslag beaktas
i den fortsatta beredningen av ärendet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) föreslagna kompletteringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010
Ks/2011:65 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010
Bilaga: Utvärdering av Jobbtorg Jönköping 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.

Justerandes signatur
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§ 59

Internbudget 2011 med personalbudget för kommunstyrelsens verksamheter
Ks/2011:78 048
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2011 med personalbudget
för kommunstyrelsens verksamheter. Anslagen utgår från de åtta anslag som
kommunfullmäktige fastställde för kommunstyrelsens verksamheter i beslut
om VIP 2011-2013.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-17
Bilaga 1: Internbudget 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bilaga 2: Personalbudget 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets förslag till internbudget 2011 och personalbudget 2011 för
kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
– Kostnadsersättningar enligt ellagen (1997:857) i samband med att kunden
uppmanas att betala höjs fr.o.m. 2011-03-01. Det gäller "uppmaning 1" enligt 11 kap. §3 som höjs från 45 kr till 100 kr samt "uppmaning 2" enligt 11
kap. §4 som höjs från 55 kr till 100 kr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-25 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande ändringar:
• Äldreomsorgsinspektör (-1,5 mnkr)
• Bidraget till Science Park reduceras (-0,3 mnkr)
• Anslaget för integrationsåtgärder förstärks (+0,7 mnkr)
• Utredartjänst återbesätts (+0,5 mnkr)
• Mönsterarbetsplatser (+0,5 mnkr)
• Utökat bidrag Länstrafiken (+0,5)
• Miljömålsanslag överförs till Upptech
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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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)
Per Johansson (M)
Simon Runqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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 Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat följande:
– Stadskontorets förslag till internbudget 2011 och personalbudget 2011 för
kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
– Kostnadsersättningar enligt ellagen (1997:857) i samband med att kunden
uppmanas att betala höjs fr.o.m. 2011-03-01. Det gäller "uppmaning 1" enligt 11 kap. §3 som höjs från 45 kr till 100 kr samt "uppmaning 2" enligt 11
kap. §4 som höjs från 55 kr till 100 kr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till: Stadsdirektören
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och
telefoni i Jönköpings kommun
Ks/2010:510 003
Sammanfattning
Förslag till policy för Internetanvändning, e-post och telefoni har tagits fram
för att fastställa regler för kommunens anställda och förtroendevalda gällande
användandet av datorer, telefoner och annan liknande utrustning tillhandahållen av kommunen. Policyn omfattar även anvisningar för Jönköpings kommuns
medverkan på sociala medier.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll 2010-11-24
Policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i
Jönköpings kommun med tillhörande bilagor 2010-10-20
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post
och telefoni i Jönköpings kommun antas.
– Utvärdering av Policy för Internetanvändning (inklusive sociala medier),
e-post och telefoni i Jönköpings kommun ska göras senast vid utgången av
år 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för inhämtande av yttrande från personalutskottet.
Beslutet expedieras till:
Pu

Justerandes signatur
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§ 61

Val i kommunstyrelsens utskott
Ks/2011:67 102
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-27 § 35 att bevilja kommunalrådet
Acko Ankarberg Johansson (KD) entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen fr.o.m. 2011-02-01. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta val till kommunstyrelsens ledningsutskott, välfärdsutskott samt jämställdhets- och integrationsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av Simon Rundqvist (KD) förrättar kommunstyrelsen val enligt
följande:
Ledningsutskottet
– Andreas Sturesson (KD) ledamot tillika 1:e vice ordförande.
Välfärdsutskottet
– Andreas Sturesson (KD) ledamot tillika ordförande.
Jämställdhets- och integrationsutskottet
– Andreas Sturesson (KD) ledamot.

Beslutet expedieras till
A Sturesson
Lu
Vu
Jiu

Justerandes signatur
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§ 62

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2011:93 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente ska för nämnd utgående remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Med anledning av att kommunfullmäktige 2011-01-27 beviljat kommunalrådet
Acko Ankarberg Johansson (KD) entledigande från uppdragen som ledamot
tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd fr.o.m.
2011-02-01 har kommunstyrelsen att besluta om ändring av behörighet att
teckna kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-12 § 9
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2011-01-12 § 9 tecknas Jönköpings kommunstyrelse i nämnd ordning av kommunalråden Mats Green
(M), Andreas Sturesson (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 liksom tidigare kontrasignerande tjänsteman stadsjurist Anders Hansson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
– Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2011-01-12 § 9 tecknas Jönköpings kommunstyrelse i nämnd ordning av kommunalråden Mats Green
(M), Andreas Sturesson (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.
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– Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är liksom tidigare kontrasignerande tjänsteman stadsjurist Anders Hansson.

Beslutet expedieras till:
M Green
A Sturesson
E Lagerqvist
A-M Nilsson
A Mårtensson
B Sievers
I De Basso
M Andreae
B Söderlundh
A Hansson
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§ 63

Framställan om bidrag för bilbyte
Ks/2010:515 043
Sammanfattning
Enligt dom den 21 december 1945 förpliktigades Jönköpings stad att utge vissa
belopp bl.a. livränta till Lars-Göran Andersson med anledning av att han 1943
råkade ut för en fallolycka och tillfogades svåra skador. Enligt domen förbehölls Andersson bl.a. rätt att föra särskild ersättningstalan för kostnader som
kan bli nödvändiga i anledning av olycksfallet.
Lars-Göran Andersson har i skrivelse 2010-12-08 hemställt om bidrag i samband med byte av handikappanpasssad bil. Bilen har kostat Andersson 165 000
kronor och han ansöker om högsta möjliga bidrag.
Beslutsunderlag
Lars-Göran Anderssons skrivelse 2010-12-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2001-05-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Bidra till Lars-Göran Anderssons bilbyte med 49 500 kronor.
– Anvisa beloppet ur kommunens anslag för självrisker.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
– Bidra till Lars-Göran Anderssons bilbyte med 49 500 kronor.
– Anvisa beloppet ur kommunens anslag för självrisker.

Beslutet expedieras till:
L-G Andersson
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 64

Motion om rätt till fritidshemsplats för barn till arbetslösa
Ks/2010:166 680
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i motion 2010-03-15 att fritidshemmen är en del av
utbildningssystemet med uppgift att genom pedagogisk verksamhet ge barn en
bra och meningsfull fritid som stöd i deras utveckling samt att fritidshemmen
är ett viktigt komplement till skolan för att skapa helhet och kontinuitet i barns
utveckling och lärande. Motionären anför vidare att kommuner inte är skyldiga
att erbjuda fritidshemsplats till barn till arbetslösa och att i Jönköpings kommun innebär förälderns arbetslöshet att man mister sitt barns fritidshemsplats.
Magnus Rydh (S) anser att barnets egen rätt till fritids borde väga tyngre än om
föräldrarna är arbetslösa eller inte och föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn även till arbetslösa ges möjlighet till plats inom fritidshemsverksamheten i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 62 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som har remitterat ärendet till skol- och barnomsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-03-15
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-06-15 § 81 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-18 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att – när ekonomin så tillåter –
ändra sitt regelverk så att barn till arbetslösa kan beredas plats i fritidshemsverksamhet.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-09

Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (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 Acko Ankarberg Johanssons (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)
Per Johansson (M)
Simon Runqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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 Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 65

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram – uppföljning 2010
Ks/2010:498 019
Sammanfattning
Enligt det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog i november 2007, ska nämnderna varje år i oktober anordna ett
möte med barn och ungdomar, för att diskutera ungdomars syn på den kommunala politiken. Nämnderna ska årligen i januari redovisa till kommunfullmäktige hur de frågor som behandlats vid nämndernas möte med barn- och ungdomar lett till politiska ställningstaganden.
I årsplanen för uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet anges även att Centralt ungdomsforum ska ta del av vad som framkommit vid nämndernas möten med barn och ungdomar och vidareutveckla
förslag till åtgärder. Nämndernas rapporter och åtgärdsförslagen överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2010-11-03 § 141 med tillhörande handling
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 262 med tillhörande handling
Gymnasienämndens beslut 2010-11-15 § 117 med tillhörande handling
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 135 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 138 med tillhörande
handling
Socialnämndens beslut 2010-11-16 § 212 med tillhörande handling
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 132 med tillhörande handling
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 380 med tillhörande handling
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 115 med tillhörande handling
Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder inför 2011, daterat 2010-12-08
Centralt ungdomsforums sju viktigaste förslag till åtgärder 2011, daterat
2010-12-08
Svar från Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-14 med svar på frågor ställda vid
Barnens och ungdomens frågestund 2010-04-29 samt vid nämndernas möten
under hösten 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter vårens frågestund för barn och
ungdomar i kommunfullmäktige tillsätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda för att utifrån befintligt handlingsprogram – i bred samverkan
med berörda nämnder samt barn och ungdomar – utarbeta förslag på nya
metoder för barns och ungdomars inflytande och delaktighet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Acko Ankarberg
Johanssons (KD) förslag i vilket kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens har alltså beslutat följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) tilläggsförslag.
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§ 66
Redovisning av effekter för brukare och personal av det nya sys-

temet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES)
Ks/2010:359 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 108 beslutat att uppdra till socialnämnden att redovisa effekterna för brukare och personal av det nya systemet för
planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
Socialnämnden har 2010-12-14 § 231 överlämnat redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 108
Socialnämndens beslut 2010-12-14 § 231 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att noggrant följa tidredovisningen inom
hemtjänsten i syfte att säkerställa att brukarna får biståndsbedömd tid och att
formen för tidredovisning är ändamålsenlig och ger en funktionell arbetsmiljö för hemtjänstens personal.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Socialnämnden ges i uppdrag att snarast påbörja en avveckling av systemet
TES-direkt.
– Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna utarbeta en ny form av utvärderingssystem inom hemtjänsten som
säkerställer att brukare får sina behovsbedömda insatser tillgodosedda.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (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 Acko Ankarberg Johanssons (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)
Per Johansson (M)
Simon Runqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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 Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att noggrant följa tidredovisningen inom
hemtjänsten i syfte att säkerställa att brukarna får biståndsbedömd tid och att
formen för tidredovisning är ändamålsenlig och ger en funktionell arbetsmiljö för hemtjänstens personal.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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§ 67

Nybyggnad av omklädningsrum vid Vapenvallen
Ks/2011:71 292
Sammanfattning
Fritidsnämnden föreslår att 25 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för genomförande av nybyggnation av omklädningsrum samt installation av ny
kylmaskin på Vapenvallen. Investeringen är föranledd av branden i slutet av
2010 som förstörde delar av anläggningen. Fritidsnämnden har tagit fram två
olika alternativ (A och B) för att återställa anläggningen. Fritidsnämnden föreslår genomförande av alternativ A som medför att lokalytan utökas med cirka
350 m2 jämfört med före branden. Tekniska kontoret har upprättat hyreskalkyler avseende de olika alternativen.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2011-01-20 § 16 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram för nybyggnad av lokaler på Vapenvallen enligt alternativ A
godkänns.
– Investeringsanslag med 25 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av byggnationen. Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden, preliminärt beräknad till
1 579 tkr från och med 2012, beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-01-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Lokalprogram för nybyggnad av lokaler på Vapenvallen enligt alternativ A
godkänns.
– Investeringsanslag med 25 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av byggnationen. Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
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– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden, preliminärt beräknad till
1 579 tkr från och med 2012, beaktas i VIP 2012-2014.
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§ 68

Nybyggnation av Råslättskolan F-6, etapp 2
Ks/2010:551 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår att 51 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av ombyggnation av Råslättsskolan. Förslaget innebär en andra etapp av ombyggnation av Råslättsskolan F-6 och den
planeras genomföras under perioden juni 2011 till och med december 2013.
Förslaget medför rivning av två befintliga byggnader (hus 1 och hus 4) samt
nyproduktion av totalt 3 600 m2 bruksarea (BRA) lokalyta. Projektet finns sedan tidigare med i VIP 2011-2013 med en total budgeterad utgift uppgående
till 51 mnkr.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2011-12-14 § 146 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-01-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ombyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
– Investeringsanslag med 15 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande i enlighet med VIP 2011-2013. Återstående anslagsbehov för år 2012
och 2013 uppgående till totalt 36 mnkr beaktas i VIP 2012 – 2014.
– Tillkommande hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med 1 826
tkr från och med 2013 beaktas i VIP 2012 – 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 vari
stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att första beslutssatsen ges
följande lydelse:
– Nybyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nybyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
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– Investeringsanslag med 15 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande i enlighet med VIP 2011-2013. Återstående anslagsbehov för år 2012
och 2013 uppgående till totalt 36 mnkr beaktas i VIP 2012 – 2014.
– Tillkommande hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med 1 826
tkr från och med 2013 beaktas i VIP 2012 – 2014.
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§ 69

Slutredovisning av nybyggnad av del av Råslättsskolan, Jönköping
Ks/2010:364 292
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 upprättat slutredovisning avseende nybyggnation av del av Råslättskolan, Jönköping. Nybyggnationen omfattar nytt
produktionskök och matsal samt konvertering av värmesystem från direktverkande el till fjärrvärme på vissa delar av skolan. En ny förskola, fyra slöjdsalar
och administrativa lokaler har också byggts.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-11-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-11-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättsskolan godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättskolan godkänns.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att göra en analys avseende
den i slutredovisningar för nybyggda förskolor regelbundet återkommande
differensen mellan beslutat antal platser enligt lokalprogram och slutligen
beslutat antal platser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättskolan godkänns.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att göra en analys avseende
den i slutredovisningar för nybyggda förskolor regelbundet återkommande
differensen mellan beslutat antal platser enligt lokalprogram och slutligen
beslutat antal platser.
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§ 70

Motion om hastighetsdämpande åtgärder på Norrahammarsvägen i
Hovslätt
Ks/2010:232 511
Sammanfattning
Krister Johansson (S) anför i motion 2010-04-27 att hastigheten på Norrahammarsvägen i Norra Hovslätt har ökat efter att den hastighetskamera, som tidigare funnits och fungerat bra, tagits bort och att närboende numera upplever att
hastigheten är alltför hög och borde begränsas. Motionären föreslår därför att
en trafikmängds- och hastighetsmätning genomförs och att lämpliga hastighetsdämpande åtgärder vidtas.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 96 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2010-04-27
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-08-19 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 71

Motion om sortergårdar
Ks/2010:339 301
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) påtalar i motion 2010-06-22 att det inte är möjligt att lämna
bildäck på sortergårdarna vilket medför att alltför många däck hamnar i naturen
till men för miljön. Tekniska nämnden håller för närvarande på att se över de
olika sortergårdarnas placering och innehåll. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utforma sortergårdarna så att det även finns plats att lämna bildäck på samtliga sortergårdar.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 159 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till miljönämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-22
Miljönämndens beslut 2010-08-18 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 207 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-31 med förslag tills
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Svensk Däckåtervinning AB för att möjliggöra för kommuninvånarna att lämna uttjänta
däck kostnadsfritt till sortergårdarna.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 72

Motion om möjlighet att plantera parkträd som minnesgåva vid dop,
bröllop o dyl
Ks/2010:369 330
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2010-08-23 föreslår
Carl-Johan Stillström (C) att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ge möjlighet för allmänheten att köpa minnesträd och därmed även
göra vår stad grönare.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 199 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2010-08-23
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 309 med tillhöranden tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ett praktiskt genomförande av intentionerna i motionen samt beakta de kostnader som kan uppstå i sitt budgetarbete.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ett praktiskt genomförande av intentionerna i motionen samt beakta de kostnader som kan uppstå i sitt budgetarbete.
– Motionen förklaras vara bifallen.
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§ 73

Motion om att utforma en arkitekturpolitik för Jönköpings kommun
Ks/2010:355 200
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Thordis Samuelsson (V) föreslår med hänvisning till
innehållet i motion 2010-06-13 att en arkitekturpolitik, manifesterad i ett arkitektprogram, utformas för Jönköpings kommun samt att det i den kommunala
förvaltningen finns ett tydligt ansvar för att programmet efterföljs.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 198 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 377 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
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§ 74

Motion om busskurer och gångväg utmed Nissastigen vid busshållplatserna vid Mulserydsvägen
Ks/2010:375 530
Sammanfattning
Karin Renblad (S) påtalar i motion 2010-08-20 betydelsen av att kollektivtrafiken är tillgänglig i både tätorten och på landsbygden. Eftersom Gislavedsbussen inte längre går in i Mulseryd hänvisas befolkningen till de busshållplatser
som finns utmed Nissastigen strax nedanför vägkrysset till Mulseryd. Utöver
att det inte finns någon belysning från byn till vägen finns det inte heller några
busskurer eller en bra gångväg utmed Nissastigen. För att öka trafiksäkerheten
och göra det något mer komfortabelt föreslår motionären att en gångväg görs
utmed Nissastigen mellan Mulserydsvägen och busshållplatserna samt att
kommunen verkar för att länstrafiken sätter upp två busskurer med belysning
och sittplatser vid ovan nämnda hållplatser.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 201 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, kommundelsråd Norra Mo samt Jönköpings Länstrafik AB.
Beslutsunderlag
Motion 2010-08-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-09 § 411 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Jönköpings Länstrafik 2010-09-21
Yttrande från kommundelsråd Norra Mo 2010-09-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen och motionssvaret överlämnas till Trafikverket.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen och motionssvaret överlämnas till Trafikverket.
– Motionen förklaras vara besvarad.
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§ 75

Motion om gatubelysning mellan Mulseryd och Ryd samt mellan
Mulseryd och Nissastigen
Ks/2010:376 317
Sammanfattning
Karin Renblad (S) anför i motion 2010-08-20 att det ur såväl trygghets- som
folkhälsoperspektiv är angeläget med tillräcklig gatubelysning utmed gångoch cykelstråk även på landsbygden och föreslår sammanfattningsvis att gatubelysning installeras hela vägen mellan Mulseryd och Ryd samt hela vägen
mellan Mulseryd och Nissastigen.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 200 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Norra Mo.
Beslutsunderlag
Motion 2010-08-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-09 § 412 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Norra Mo 2010-09-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-09

§ 76

Ideella föreningars lokalbehov
Ks/2010:553 298
Sammanfattning
Tekniska nämnden har haft i uppdrag att tillsammans med övriga berörda
nämnder utreda ideella föreningars behov av lokaler inom Tändsticksområdet.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-12-14 § 318 beslutat föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Tekniska nämnden får i uppdrag att så långt som möjligt tillgodose lokalbehov för ideella föreningar i enlighet med det uppdrag som finns i kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2009-11-26 § 309 samt följa den inriktning mot barn och unga som ligger i stadsbyggnadsvisionens uppdrag.
– Tekniska nämnden får i uppdrag att beskriva denna inriktning i en affärsplan
med uthyrningspolicy och riktlinjer för verksamheter som beskrivs i kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2009-11-26 § 309.
– Uppdra åt tekniska nämnden att se över vilka verksamheter som, tillsammans med Kulturskolan, skulle kunna placeras i D-huset (SMOT:s nuvarande lokaler).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 309
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 318 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av fullgjort uppdrag godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att göra en översyn av lokalmöjligheterna
för föreningar med behov av större möteslokaler.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) 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)
Per Johansson (M)
Simon Runqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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 Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Tekniska nämndens redovisning av fullgjort uppdrag godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 77

Jönköpings kommuns projekteringsanvisningar
Ks/2010:552 222
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat projekteringsanvisningar att användas som
hjälp och stöd vid projektering och byggande/ombyggnation av egenägda fastigheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 311 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 271 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utdrag ur Byggandets kontraktskommittés (BKK) Administrativa föreskrifter
för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader för general- och
totalentreprenader
Jönköpings kommuns projekteringsanvisningar för bygg- och teknikinstallationer vid ny- eller ombyggnation i egen regi, daterade 2010-10-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommuns projekteringsanvisningar för bygg- och teknikinstallationer vid ny- eller ombyggnad i egen regi, daterade 2010-10-21, fastställs
med följande kompletteringar:
1. En särskild miljöansvarig ska utses för att styra och kontrollera att
byggnader blir sunda och hållbara ur ett livscykelperspektiv.
2. Pågående projekt som bedrivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län om
hållbart byggande ska bevakas och resultaten i förekommande fall beaktas vid revidering av projekteringsanvisningarna.
3. För att säkra en effektiv energianvändning ska byggnaders olika konstruktionsdelar ha U-värden som inte överstiger följande värden:
- Tak: 0,1 W/m², °K
- Grund: 0,1 W/m², ºK
- Yttervägg: 0,15 W/m², ºK
4. Vattenblandare för tappvattensystem ska vara av energibesparande typ.
5. Belysningskällor och armaturer ska vara energieffektiva i förhållande
till sitt ändamål både inomhus och utomhus.
6. Där det är möjligt bör belysningar i lokaler vara försedda med anordning som gör att ljuset släcks viss tid efter att en lokal blivit tom.
7. Byggnationer runt Vättern, Munksjön och Rocksjön ska planeras för en
vattennivå på minst +90,3 meter i dessa sjöar (enligt RH 2000). Dagvatten ska kunna avrinna med självfall till sjöarna. Vid planering av byggnationer runt andra sjöar eller vattendrag ska vattennivån förutsättas
vara minst det s k 100-årsflödet/nivån.
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8. Ingen inredd yta eller känslig utrustning i ny bebyggelse får förläggas
så att den riskerar översvämmas enligt klimatplaneringsförutsättningarna utan att riskerna och eventuellt behov av riskreducerande åtgärder
utreds.
9. Eventuella, framtida behov av kylning av lokaler för samhällsviktig
verksamhet ska beaktas vid ny- och ombyggnad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommuns projekteringsanvisningar för bygg- och teknikinstallationer vid ny- eller ombyggnad i egen regi, daterade 2010-10-21, fastställs
med följande kompletteringar:
10. En särskild miljöansvarig ska utses för att styra och kontrollera att
byggnader blir sunda och hållbara ur ett livscykelperspektiv.
11. Pågående projekt som bedrivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län om
hållbart byggande ska bevakas och resultaten i förekommande fall beaktas vid revidering av projekteringsanvisningarna.
12. För att säkra en effektiv energianvändning ska byggnaders olika konstruktionsdelar ha U-värden som inte överstiger följande värden:
- Tak: 0,1 W/m², °K
- Grund: 0,1 W/m², ºK
- Yttervägg: 0,15 W/m², ºK
13. Vattenblandare för tappvattensystem ska vara av energibesparande typ.
14. Belysningskällor och armaturer ska vara energieffektiva i förhållande
till sitt ändamål både inomhus och utomhus.
15. Där det är möjligt bör belysningar i lokaler vara försedda med anordning som gör att ljuset släcks viss tid efter att en lokal blivit tom.
16. Byggnationer runt Vättern, Munksjön och Rocksjön ska planeras för en
vattennivå på minst +90,3 meter i dessa sjöar (enligt RH 2000). Dagvatten ska kunna avrinna med självfall till sjöarna. Vid planering av byggnationer runt andra sjöar eller vattendrag ska vattennivån förutsättas
vara minst det s k 100-årsflödet/nivån.
17. Ingen inredd yta eller känslig utrustning i ny bebyggelse får förläggas
så att den riskerar översvämmas enligt klimatplaneringsförutsättningarna utan att riskerna och eventuellt behov av riskreducerande åtgärder
utreds.
18. Eventuella, framtida behov av kylning av lokaler för samhällsviktig
verksamhet ska beaktas vid ny- och ombyggnad.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 78

Miljömålsanslag 2011
Ks/2010:557 403
Sammanfattning
Stadskontoret har i enlighet med fastställd prioriteringsordning upprättat förslag till fördelning av kommunstyrelsens miljömålsanslag avseende år 2011.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-28
Kommunstyrelsens beslut 2011-01-26 § 46 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete, 5 000 tkr, ombudgeteras och
disponeras enligt följande:
• 260 tkr till stadskontoret för finansiering av webbutbildning i hållbar
utveckling för samtliga chefer och politiker.
• 200 tkr till tekniska kontoret för inköp av LED-lampor till samtliga adventsljusstakar i kommunal verksamhet.
• 500 tkr till upphandlingsenheten för upphandling av utredning om samordnade godstransporter och distributionscentral.
• 20 tkr till tekniska kontoret för genomförande av naturvårdsutbildning
för personal som arbetar med gröna frågor.
• 140 tkr till tekniska kontoret för iordningställande och slåtter av 3 ha
slåtteräng samt iordningställande av 2 ha tidigare obetad betesmark.
• 50 tkr till tekniska kontoret för test av en bioklipp i tätortsnära natur
med stora restaureringsbehov.
• 100 tkr till stadsbyggnadskontoret för att under en testperiod subventionera månadskort och 20-kort på Länstrafiken för kommunanställda med
arbetsplatser i centrala Jönköping och Huskvarna.
• 500 tkr till stadsbyggnadskontoret för bryggor och belysning i Massdammen, Tabergsån.
• 200 tkr till miljökontoret för borttagande av vandringshinder i Tabergsån.
• 100 tkr till miljökontoret för biotopkartering, dagvatteninventering och
åtgärdsförslag längs Lillån i Bankeryd.
• 150 tkr till miljökontoret för Naturvårdsavtal längs Lillån i Bankeryd.
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• 250 tkr till stadsbyggnadskontoret för informationsåtgärder med koppling till Östra Vätterbranternas Biosfärområde.
• 930 tkr till utbildningsförvaltningen och 570 tkr till socialtjänsten för
delfinansiering så att mejeriprodukter som serveras under 2011 så långt
som möjligt ska vara ekologiska.
• 190 tkr till stadsbyggnadskontoret för framtagning och tryckning av
populärversion av naturvårdsprogrammet.
• 40 tkr till stadskontoret för genomförande av aktiviteter i samband med
Earth hour 2011.
• 800 tkr till utbildningsförvaltningen för delfinansiering av ny ekobuss.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete, 5 000 tkr, ombudgeteras och
disponeras enligt följande:
• 260 tkr till stadskontoret för finansiering av webbutbildning i hållbar
utveckling för samtliga chefer och politiker.
• 200 tkr till tekniska kontoret för inköp av LED-lampor till samtliga adventsljusstakar i kommunal verksamhet.
• 500 tkr till upphandlingsenheten för upphandling av utredning om samordnade godstransporter och distributionscentral.
• 20 tkr till tekniska kontoret för genomförande av naturvårdsutbildning
för personal som arbetar med gröna frågor.
• 140 tkr till tekniska kontoret för iordningställande och slåtter av 3 ha
slåtteräng samt iordningställande av 2 ha tidigare obetad betesmark.
• 50 tkr till tekniska kontoret för test av en bioklipp i tätortsnära natur
med stora restaureringsbehov.
• 100 tkr till stadsbyggnadskontoret för att under en testperiod subventionera månadskort och 20-kort på Länstrafiken för kommunanställda med
arbetsplatser i centrala Jönköping och Huskvarna.
• 500 tkr till stadsbyggnadskontoret för bryggor och belysning i Massdammen, Tabergsån.
• 200 tkr till miljökontoret för borttagande av vandringshinder i Tabergsån.
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• 100 tkr till miljökontoret för biotopkartering, dagvatteninventering och
åtgärdsförslag längs Lillån i Bankeryd.
• 150 tkr till miljökontoret för Naturvårdsavtal längs Lillån i Bankeryd.
• 250 tkr till stadsbyggnadskontoret för informationsåtgärder med koppling till Östra Vätterbranternas Biosfärområde.
• 930 tkr till utbildningsförvaltningen och 570 tkr till socialtjänsten för
delfinansiering så att mejeriprodukter som serveras under 2011 så långt
som möjligt ska vara ekologiska.
• 190 tkr till stadsbyggnadskontoret för framtagning och tryckning av
populärversion av naturvårdsprogrammet.
• 40 tkr till stadskontoret för genomförande av aktiviteter i samband med
Earth hour 2011.
• 800 tkr till utbildningsförvaltningen för delfinansiering av ny ekobuss.

Beslutet expedieras till:
Tk
Sbk
Mk
Uf
Stadsdirektören
Upphandlingschefen
Miljöstrategen
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§ 79

Konferens ”Transporter och resor – vår största klimatutmaning”
Ks/2011:100 029
Sammanfattning
För åttonde gången anordnas en klimatkonferens i Jönköping. Det är ett samarrangemang mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping, Trafikverket,
Jönköping Energi, Länsförsäkringar, Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen. Konferensens tema i år är ”Transporter och resor – vår största klimatutmaning”. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, men antalet platser är
begränsat. Den äger rum den 7 april 2011, kl 11.30 – 16.30, på Högskolan för
Lärande och Kommunikation. Sista anmälningsdag är den 24 mars 2011.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds tillfälle att delta i konferensen.

Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet
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