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§ 32

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Martin Andreae om stadskontorets organisation och verksamhet samt redogör
för stadskontorets verksamhetsplan 2011.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Meddelanden
Anmäls:
Rapport 2010 om Jönköping Fairtrade City projekt. Rapporten överlämnad till
kommunalråden inom ansvarsområde 1 för kännedom.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Välfärdsutskottets protokoll
Tekniska utskottets protokoll

2010-12-15 § 22-27
2010-12-15 § 77-81
2010-12-17 § 82-84

Kommundelsrådens protokoll:
Norra Mo

2010-09-20 § 1-11

Norrahammar-Hovslätt

2010-12-01 § 36-49

Skärstad-Ölmstad

2010-11-29 § 39-43

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna för resa till Skottland för personal vid Sandagymnasiet.
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 39 000 000 kr med utbetalningsdag
2010-12-23.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut:
om flaggning med svenska flaggor vid Rådhuset, Hotellplan och Hamnkanalen
med anledning av VM i handboll, 2011-01-21/26
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2011-02-14/03-13 med
anledning av Dansnät Jönköping
om uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida 2011-08-29/09-25
med anledning av KulturDagNatt
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2011-08-29/09-18 med
anledning av Dansnät Jönköping
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2011-09-19/10-16 med
anledning av Jönköping filmfestival
om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida 2011-10-31/11-27 med
anledning av Jönköping Open.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Fritid Jönköping 100 000 kr för riktad områdesverksamhet i Österängen.
Personalutskottets protokoll 2010-12-07 § 104-108.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Reviderad budget för 2011
Ks/2010:555 040
Sammanfattning
I beslut om VIP 2011-2013 uppdrog kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen
bl.a. att upprätta förslag till pris- och personalkostnadsuppräkning av nämndernas anslag för 2011. Likaså uppdrogs åt kommunstyrelsen att till nämndernas
anslag fördela centralt budgeterat anslag för prisökning på varor och tjänster.
Stadskontoret har upprättat förslag till dessa ombudgeteringar och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-22 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2011 års
verksamhetsbudget godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-12.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2011 års
verksamhetsbudget godkänns.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011
Ks/2010:554 132
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-21 att teckna lokalt utvecklingsavtal med
staten om lokalt utvecklingsarbete under 2007 avseende Öxnehaga. Efter beslut
2008-12-03 § 447 tecknades ett nytt utvecklingsavtal för perioden 2008-2010.
Regeringen erbjuder nu de kommuner som under perioden 2008-2010 ingått i
lokala utvecklingsavtal med staten, enligt förordningen (2008:348) om urbant
utvecklingsarbete, möjlighet att förlänga avtalen under perioden 2011-01-01 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Förordning om urbant utvecklingsarbete. SFS 2008:348
Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011 med tillhörande bilagor
2010-11-18
Slutredovisning 2010-11-29 av lokalt utvecklingsavtal 2008-2010 avseende
Öxnehaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet expedieras till:
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Bun
Fn
Kn
Sn
JIu
Integrationssamordnaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Tillsättande av administrativ chef
Ks/2010:544 023
Sammanfattning
Befattningen som administrativ chef på stadskontoret har ledigförklarats. Efter
genomförande av sedvanligt rekryteringsförfarande föreslås att Ingalill Jokela
anställs.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-21
Protokoll från stadskontorets samverkansgrupp 2011-01-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-12-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ingalill Jokela anställs som administrativ chef på stadskontoret med tillträde
enligt överenskommelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Ingalill Jokela anställs som administrativ chef på stadskontoret med tillträde
enligt överenskommelse.
Beslutet expedieras till:
I Jokela
Stadsdirektören
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Konferens ”Kreativ Landsbygd”
Ks/2011:70 029
Sammanfattning
Konferensen ”Kreativ landsbygd” genomförs på Elmia, Jönköping den 8-9
februari 2011 och arrangeras av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.
Programmet innehåller föredrag inom områdena Framtidens landsbygd och
kommuners engagemang i landsbygdsutvecklingen. Medverkande är bl.a. Eskil
Erlandsson, landsbygdsminister, Carolina Gunnarsson, 1:e vice ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting samt repr. från EU-kommissionen.
Beslutsunderlag
Inbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen ”Kreativ landsbygd” den 8-9 februari
2011 på Elmia, Jönköping.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen ”Kreativ landsbygd” den 8-9 februari
2011 på Elmia, Jönköping.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Peter Lundvall (MP) och Dan
Mattsson (S) med Kenneth Kindblom (V) som ersättare för Dan Mattsson
(S).

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet
K Kindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Överenskommelse om flyktingmottagande för år 2011
Ks/2010:541 133
Sammanfattning
Förfrågan har inkommit från Migrationsverket genom länsstyrelsen, som samordnar avtal och flyktingmottagande på länsnivå, om avtal för 2011.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2010-12-14 § 239 och föreslår att avtal
träffas med länsstyrelsen om mottagande av 125 flyktingar under 2011.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-12-14 § 239 med tillhörande handlingar
Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen i Jönköpings län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende
för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende
för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med
uppehållstillstånd (PUT-platser)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-13 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2011 godkänns, innebärande ett
mottagande av ca 280 nyanlända som beräknas bosätta sig på egen hand i
kommunen.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn godkänns.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd (PUT-platser) godkänns. Socialnämnden medges att vid behov besluta om ändring av antalet PUT-platser inom ramen för
beslutat mottagande enligt överenskommelsen.
– Uppdrag ges till socialnämnden att fortlöpande föra dialog med Länsstyrelsen kring kommunens flyktingmottagande.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret göra en översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och möjligheter som aktuell elevgrupp har med inriktningJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande
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en att ensamkommande flyktingbarn ska uppnå intagningskraven enligt den
nya gymnasiereformen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-17 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunfullmäktige uttalar att kommunen ska verka för att alla stads- och
kommundelar blir delaktiga i flyktingmottagandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Yrkande
Under behandlingen av ärendet föreslår de båda beredande kommunalråden att
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tillägg ändras och ges följande lydelse:
– Kommunfullmäktige uttalar att hela kommunen ska vara delaktig i flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2011 godkänns, innebärande ett
mottagande av ca 280 nyanlända som beräknas bosätta sig på egen hand i
kommunen.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn godkänns.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd (PUT-platser) godkänns. Socialnämnden medges att vid behov besluta om ändring av antalet PUT-platser inom ramen för
beslutat mottagande enligt överenskommelsen.
– Uppdrag ges till socialnämnden att fortlöpande föra dialog med Länsstyrelsen kring kommunens flyktingmottagande.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret göra en översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och möjligheter som aktuell elevgrupp har med inriktningen att ensamkommande flyktingbarn ska uppnå intagningskraven enligt den
nya gymnasiereformen.
– Kommunfullmäktige uttalar att hela kommunen ska vara delaktig i flyktingmottagandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-01-26

§ 40

Medborgarförslag om utbyggnad av Sandagymnasiet med ishall och
simhall
Ks/2009:428 600
Sammanfattning
Odd Udén föreslår i ett medborgarförslag, daterat 2009-09-22, att Sandagymnasiet byggs ut med ishall och simhall.
Kommunfullmäktige har 2009-09-24 § 225 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Förslaget har remitterats till fritidsnämnden,
gymnasienämnden och kommundelsråd Huskvarna för synpunkter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2009-09-22
Skrivelse från kommundelsråd Huskvarna, daterad 2009-12-28
Fritidsnämndens beslut 2010-01-21 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2010-01-25 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-13 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
O Udén
Fn
Uan
Kdr Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Medborgarförslag om ishallar i Huskvarna, Gränna, Bankeryd och
Tenhult
Ks/2010:514 820
Sammanfattning
Ulf Isaksson och Alf Klasson har inkommit med ett medborgarförslag, daterat
2010-12-10, gällande fyra olika ishallar i Huskvarna, Gränna, Bankeryd och
Tenhult.
Kommunfullmäktige har 2010-12-16 § 319 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-12-10 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-13 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget avslås.

Beslutet expedieras till:
U Isaksson
A Klasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Ks/2010:403 430
Sammanfattning
Svenska kommittén för MAB (Man and Biosphere) utsåg i november 2008
Östra Vätterbranterna till ett så kallat biosfärkandidatområde. En ansökan till
FN-organet Unesco om att bli förklarat som biosfärområde förbereds nu. Ansökan är innan den färdigställs föremål för en bred remiss och Jönköpings
kommun har beretts tillfälle yttra sig över denna.
Beslutsunderlag
Missiv från styrgruppen för biosfärområde Östra Vätterbranterna 2010-08-31
med tillhörande ansökningsformulär
Stadskontorets, Destination Jönköping, tjänsteskrivelse 2010-11-22
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 379 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 264 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande 2010-11-15 från kommundelsråd Huskvarna
Yttrande 2010-09-27 från kommundelsråd Tenhult
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till styrgruppen för biosfärkandidatområde Östra Vätterbranterna i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande lämnas till styrgruppen för biosfärkandidatområde Östra Vätterbranterna i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Skogsstyrelsen
Stbn
Tn
Kdr Huskvarna
Kdr Tenhult
Näringslivschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Yttrande över förstudie om regionalt energikontor i Jönköpings län
Ks/2010:455 370
Sammanfattning
Regionförbundet har berett Jönköpings kommun möjlighet att senast
2011-01-31 yttra sig över en förstudie om regionalt energikontor i Jönköpings
län som genomförts på uppdrag av länsstyrelsen och regionförbundet i samverkan.
Beslutsunderlag
Regionförbundets remiss 2010-10-08
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-10 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets
förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Regionförbundet i Jönköpings län lämnas i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Regionförbundet i Jönköpings län lämnas i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Regionförbundet
Miljöstrategen
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§ 44

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Hyltena
1:11 (södra Granarpssjön), Hyltena, Jönköpings kommun
Ks/2011:58 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2011-01-03 för yttrande senast
2011-02-04 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Hyltena
1:11 (södra Granarpssjön), Hyltena, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-01-03 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 bostäder
på del av Hyltena 1:11 (södra Granarpssjön), Hyltena, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beaktande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) instämmer i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på del av Hyltena 1:11 (södra Granarpssjön), Hyltena, Jönköpings kommun.
Vidare beslutar kommunstyrelsen följande:
– Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beaktande.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 45

Friköpsavtal för Katarakten AB avseende fastighet i kvarteret
Druvan i Jönköping
Ks/2011:61 315
Sammanfattning
Katarakten AB har ansökt om bygglov för nybyggnation i kvarteret Druvan i
Jönköping (blivande fastighet Druvan 19 enligt nybyggnadskarta) med flerbostadshus innehållande bostäder, studentlägenheter, butik och kafé. Bolaget har
hemställt om att få lösa 20 parkeringsplatser med friköpsavtal.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29 om ersättningsbelopp för parkeringsplats
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-22
Förslag till friköpsavtal
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-12-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och Katarakten AB avseende
fastighet i kv Druvan i Jönköping godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Friköpsavtal mellan Jönköpings kommun och Katarakten AB avseende
fastighet i kv Druvan i Jönköping godkänns.
Beslutet expedieras till:
Katarakten AB
Stbn
Tn
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§ 46

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
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.
• 250 tkr till stadsbyggnadskontoret för informationsåtgärder med koppling till Östra Vätterbranternas Biosfärområde.
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• 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 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till:
A3
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§ 47

Konferens ”En Gemensam Ingång – dagsläget och framtiden”
Ks/2011:79 029
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till konferensen ”En gemensam
ingång – dagsläget och framtiden”. Konferensen äger rum i Stockholm den 17
februari 2011.
Beslutsunderlag
Konferensinbjudan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Två deltagare utses till konferensen ”En gemensam ingång – dagsläget och
framtiden” i Stockholm den 17 februari 2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Två deltagare utses till konferensen ”En gemensam ingång – dagsläget och
framtiden” i Stockholm den 17 februari 2011.
– Som kommunstyrelsens representanter utses Astrid Johansson (KD) och
Ilan De Basso (S).

Beslutet expedieras till:
De valda via kommunalrådskansliet
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§ 48

Avtackning
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) tackar det avgående kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) för hennes fina insatser och stora
engagemang för Jönköpings kommun i allmänhet och kommunstyrelsen i synnerhet. Ordföranden pekar på flera av Acko Ankarberg Johanssons goda egenskaper men vill särskilt lyfta fram och tacka för den korrekthet och orubbliga
rättvisa som alltid kännetecknat hennes arbete. Avslutningsvis önskar ordföranden Acko Ankarberg Johansson all framgång i hennes nya uppdrag som
partisekreterare i Kristdemokraterna och överlämnar blommor.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i ordförande Mats Greens (M)
tack till Acko Ankarberg Johansson (KD) och understryker särskilt att Acko
Ankarberg Johansson alltid respekterat de olika roller som finns i kommunpolitiken. Därutöver vill Elin Lagerqvist tacka Acko Ankarberg Johansson för att
hon i egenskap av Jönköpings kommuns första kvinnliga kommunstyrelseordförande varit ett föredöme för andra kvinnliga politiker och även i övrigt bidragit till att utveckla kommunens jämställdhetsarbete. Elin Lagerqvist (S) önskar
Acko Ankarberg Johansson lycka till i det fortsatta arbetet.
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tackar för de fina orden och
framhåller den stora vikt kommunpolitiken har genom att behandla viktiga och
vardagsnära frågor i det lokala samhället.
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