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§ 240

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar
stadsdirektör Martin Andreae om stadskontorets förslag till verksamhets- och
investeringsplan 2012-2014 med budget 2012 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag och
ekonomichef Leif Eriksson om budgetuppföljningsrapport nr 2 2011.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.30.
Alf Gustafsson (S) påtalar att den politiska oppositionen inte haft möjlighet att
på ett tillfredsställande sätt bereda alla ärenden till dagens sammanträde till
följd av den politiska majoritetens sena inlämning.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) ber om ursäkt för detta förhållande och utlovar bättre ordning fortsättningsvis.
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§ 241
Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll
2011-05-23 § 66-69
Huskvarna kommundelsråds protokoll 2011-04-12 § 10-18
2011-04-26 § 19
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 242

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Tyskland för personal på tekniska kontoret.
Stadsdirektörens beslut:
att bifalla ansökan från Destination Jönköping om uppsättande av banderoller
över Vindbrons västra sida 2011-08-22/08-28 med anledning av Flygfestenflygplatsen 50 år.
att bifalla ansökan från Svenska kyrkan om uppsättande av banderoller över
Vindbrons västra sida 2011-10-10/10-31 med anledning av Höstvecka.
att bifalla ansökan från HV71 om uppsättande av banderoller över Vindbrons
östra sida och västra sida 2011-11-28/12-11 med anledning av utomhusmatch.
om besluts- och behörighetsattester för stadskontoret.
Finanschefens beslut om yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd ej själv får besluta härom.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja: Brahe Basket, 50 000 kr till sommaraktiviteter.
Näringslivschefens beslut om bidrag till arrangemanget A6 Ladies open, golftävling augusti 2011.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-23 § 66-69.
Personalutskottets protokoll 2011-05-09 § 27-36.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 243

Motion om hjälp till dem som inte längre har offentligt skyddat
arbete (OSA)
Ks/2008:586 039
Sammanfattning
Jan Ericson (S) konstaterar i motion 2008-12-07 att tillämpningen av reglerna
och omfattningen av OSA (offentligt skyddat arbete) har förändrats och att
människor som haft en sådan anställning under många år därför har trillat ur
systemet. Kommunen bör därmed ta ett ökat ansvar för dessa människor och
tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra se till att de har en meningsfull sysselsättning som ger vardagen en bättre struktur.
Sammanfattningsvis föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag på hur kommunen på bästa sätt kan
stödja de människor med kraftigt nedsatt arbetsförmåga som tappat sin OSAanställning till ett bättre och värdigare liv.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-18 § 413 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret. Därefter har kommunstyrelsen 2011-02-23 § 83 beslutat att remittera ärendet till socialnämnden
för inhämtande av synpunkter.
Beslutsunderlag
Jan Ericsons (S) motion 2008-12-07
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-15
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-02-09
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-02-14
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-23 § 83
Socialnämndens beslut 2011-04-19 § 65 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-06-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-06-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna till särskilda insatser för personer med
kraftigt nedsatt arbetsförmåga samt att undersöka möjligheten att söka me-
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del ur europeiska socialfonden för att kunna starta lämpliga projekt med socialrehabiliterande inriktning.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna till särskilda insatser för personer med
kraftigt nedsatt arbetsförmåga samt att undersöka möjligheten att söka medel ur europeiska socialfonden för att kunna starta lämpliga projekt med socialrehabiliterande inriktning.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
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§ 244
Yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av
årsbokslut och årsredovisning 2010
Ks/2011:186 042
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-03-09 överlämnat rapport angående granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010. Kommunrevisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2011-06-23.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-03-09 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2011-04-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-04-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar, iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar, iakttagelser och rekommendationer i revisionsrapporten avseende granskning av årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning 2010.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevsionen
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§ 245

Utveckling av digitaliserat stöd för lokalplanering
Ks/2008:452 290
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-11-26 § 432 att ge stadskontoret i uppdrag
att utveckla ett digitalt verktyg för lokalplanering. Bakgrunden till uppdraget
var att dåvarande skol- och barnomsorgsnämnd efterlyste ett digitalt verktyg
för lokalplanering i Jönköpings kommun. Stadskontoret gör i denna slutredovisning en genomgång av projektet och föreslår att slutredovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2008-09-16 § 117 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2008-10-28 med förslag till projektplan
Kommunstyrelsens beslut 2008-11-26 § 432
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-05-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Slutredovisning avseende utveckling av digitaliserat planeringsstöd för lokaler godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Slutredovisning avseende utveckling av digitaliserat planeringsstöd för lokaler godkänns.
Beslutet expedieras till:
Bun
Stadsdirektören
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§ 246
Ekonomirapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2011:316 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2011-06-08 § 44 överlämnat Ekonomirapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2011-06-08 § 44 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ekonomirapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Ekonomirapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 247

Finansrapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2011:317 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2011-06-08 § 45 överlämnat Finansrapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2011-06-08 § 45 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Finansrapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Finansrapport nr 1 2011 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande
till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 248

Förslag till VIP 2012-2014 för stadskontoret och kommunstyrelsens
övriga anslag
Ks/2011:306 049
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat underlag till verksamhets- och investeringsplan
(VIP) 2012-2014 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga anslag. Även
anslag till kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium och valberedning ingår i underlaget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-07
Underlag till VIP 2012-2014 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga
anslag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-06-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till VIP 2012-2014 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga
anslag godkänns som underlag för fortsatt beredning av kommunens totala
verksamhets- och investeringsplan.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens yttrande 2011-06-08 vari stadskontorets förslag
tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-06-13 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande ändringar, tillägg och uppdrag:
– Den politiska organisationen återgår till att följa parlamentariska kommitténs förslag och beslut i kommunfullmäktige 2010-08-26 § 207.
– Anslaget för den politiska verksamheten reduceras med 2 mnkr årligen.
– Personalavdelningens arbetsgivarenhet och utvecklingsenhet slås samman.
– Anslaget till personalavdelningen reduceras med 1 mnkr årligen.
– Stadskontoret ges i uppdrag att inför det fortsatta VIP-arbetet redovisa
stadskontorets samlade kostnader för konsulter under 2010 och beräknade
kostnader för 2011.
– Anslaget för förvaltningsledningen reduceras med 2 mnkr årligen.
– Nuvarande finansavdelning återgår till en enhet inom ekonomiavdelningen.
– Den sammantagna budgeten för ekonomiavdelningen, inklusive finansenheten, reduceras med 1 mnkr årligen.
– Anslaget för IS/IT avdelningen reduceras med 1 mnkr årligen.
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– Anslaget för åtgärder inom projektet mönsterarbetsplatsen fortgår med 1
mnkr årligen.
– Anslaget för integrationsåtgärder förstärks med 1 mnkr årligen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Till kommunstyrelsen utdelas stadskontorets 2011-06-20 reviderade förslag till
VIP 2012-2014.
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till stadskontorets reviderade förslag.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i kommunalrådet Mats Greens
(M) yrkande samt vidhåller tidigare avgivet förslag enligt ovan.
Ordförande konstaterar att föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Helen Plym (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Baris Belge (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.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till VIP 2012-2014 för stadskontoret och kommunstyrelsens övriga
anslag, reviderat 2011-06-20, godkänns som underlag för fortsatt beredning
av kommunens totala verksamhets- och investeringsplan.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomiavdelningen
VIP-akten
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§ 249

Yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av
insyn i och uppföljning av verksamheter i extern regi
Ks/2011:164 700
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-02-24 överlämnat rapport angående granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i extern regi. Kommunrevisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast
2011-06-23.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-02-24 med tillhörande rapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-04-19 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-05-17 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-05-18 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-05-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på rapporten ”Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i extern
regi”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-06-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande överlämnas tillsammans
med stadskontorets yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport ”Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i
extern regi”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yttrande 2011-06-13 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsens svar kompletteras med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande överlämnas tillsammans
med stadskontorets yttrande som kommunstyrelsens svar på kommunrevi-
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sionens rapport ”Granskning av insyn i och uppföljning av verksamheter i
extern regi”.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Bun
Sn
Än
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§ 250

Yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av
implementering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet
Ks/2011:163 019
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-02-24 överlämnat rapport angående implementeringen av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Kommunrevisionen önskar erhålla nämndernas svar senast 2011-06-23. Inför
sin behandling av ärendet har kommunstyrelsen tagit del av nämndernas yttranden till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-02-24 med tillhörande rapport
Socialnämndens beslut 2011-04-19 § 62 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2011-05-04 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-05-10 § 112 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-05-16 § 85 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-05-17 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-05-18 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-05-19 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2011-05-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande överlämnas till kommunrevisionen som svar på
rapporten ”Implementeringen av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-06-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrandet tillsammans med stadskontorets yttrande översänds till kommunrevisionen som kommunstyrelsens
svar på kommunrevisionens rapport ”Implementeringen av det barn- och
ungdomspolitiska handlingsprogrammet”.
– Nämndernas yttranden vidarebefordras till kommunrevisionen.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-06-16 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsens svar kompletteras med kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrandet tillsammans med stadskontorets yttrande översänds till kommunrevisionen som kommunstyrelsens
svar på kommunrevisionens rapport ”Implementeringen av det barn- och
ungdomspolitiska handlingsprogrammet”.
– Nämndernas yttranden vidarebefordras till kommunrevisionen.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Nämnderna
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§ 251

Yttrande över kommunrevisionens rapport avseende granskning av
omorganisation inom skolan
Ks/2011:180 600
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-03-04 överlämnat rapport angående granskning av omorganisation inom skolan. Kommunrevisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2011-06-23.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-03-04 med tillhörande rapport
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-05-16 § 84 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-05-17 § 78 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-06-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådsyttrandet tillsammans med barn- och utbildningsnämndens
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut överlämnas som
kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport ”Granskning av omorganisation inom skolan”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådsyttrandet tillsammans med barn- och utbildningsnämndens
och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut överlämnas som
kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport ”Granskning av omorganisation inom skolan”.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Bun
Uan
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§ 252
Yttrande över Regional kulturplan 2012-2014
Ks/2011:300 869
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län har översänt remissupplaga av Regional kulturplan 2012-2014. Det presenterade materialet är ett tjänstemannaförslag.
Beslutsunderlag
Remissupplaga Regional kulturplan 2012-2014
Kultur Jönköpings kommuns tjänsteskrivelse 2011-06-08 med tillhörande
bilaga
Stadskontorets yttrande 2011-06-07
Kulturnämndens beslut 2011-06-15 § 85 med tillhörande remissvar 2011-06-15
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsen har 2011-06-07 § 231 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-21 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-06-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttranden från kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) och kulturnämnden
överlämnas till Landstinget i Jönköpings län som kommunens yttrande över
”Remissupplaga Regional kulturplan 2012-2014”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Yrkande
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets yttrande 2011-06-07 överlämnas till Landstinget i Jönköpings län som Jönköpings kommuns yttrande över ”Remissupplaga Regional kulturplan 2012-2014”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen följande:
– Yttranden från kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) och kulturnämnden
överlämnas till Landstinget i Jönköpings län som kommunens yttrande över
”Remissupplaga Regional kulturplan 2012-2014”.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) yrkande enligt ovan.
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§ 253

Yttrande över ansökan från Wetterbygdens Gymnasium AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun
Ks/2011:314 619
Sammanfattning
Wetterbygdens Gymnasium AB ansökte i ansökningsomgång 2009 om utökat
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Jönköpings
kommun. Ansökan avslogs och beslutet överklagades till förvaltningsdomstolen, som nu återförvisat ärendet till Skolinspektionen för förnyad handläggning.
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrandet
ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2011-07-04.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss 2011-06-01 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-06-13 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-06-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Wetterbygdens Gymnasium AB om utökat godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-09-09 § 314.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun avger yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Wetterbygdens Gymnasium AB om utökat godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Jönköpings kommun i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-09-09 § 314.
Beslutet expedieras till:
Skolinspektionen
Uan
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§ 254

Medborgarförslag om kommunal konsthall i Smedbyn i Huskvarna
Ks/2011:90 865
Sammanfattning
Ulf Isaksson och Alf Klasson föreslår i ett medborgarförslag att en kommunal
konsthall inrättas i Smedbyn, Huskvarna.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 6 beslutat överlåta medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till
kulturnämnden, tekniska nämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-01-25
Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 6
Skrivelse från Leif ”Brand-Johan” Johansson 2011-03-15
Kulturnämndens beslut 2011-03-16 § 40 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2011-05-05
Tekniska nämndens beslut 2011-05-10 § 111 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2011-06-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Kulturnämnden rekommenderas att göra en översyn av den tidigare antagna
kravspecifikationen avseende konsthall.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
– Kulturnämnden rekommenderas att göra en översyn av den tidigare antagna
kravspecifikationen avseende konsthall.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Kn
Tn
Kdr Huskvarna
L Johansson
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§ 255

Motion om kollektivtrafiken till och från Hovslätt och Grästorp
Ks/2010:464 531
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Krister Johansson (S) anför i motion 2010-10-23 att de,
efter kontakter med kommuninvånare, uppmärksamhet i media och egna kontakter, kunnat konstatera att det väsentligt försämrats, försvårats och till viss
del fördyrats att åka buss till och från Hovslätt och Grästorp. Motionärerna
föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i kontakter med
Länstrafiken beakta de synpunkter som framförs i motionen.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 265 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-06-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Yrkanden
Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till motionen.
Kommunalråden Ann-Mari Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) yrkar
bifall till de beredande kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Simon Rundqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 256

Yttrande över betänkandet ”Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter” (SOU 2011:23)
Ks/2011:245 100
Sammanfattning
Landsbygdsdepartementet har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
2011-08-15 yttra sig över betänkandet ”Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter” (SOU 2011:23).
Beslutsunderlag
Betänkandet (SOU 2011:23)
Miljönämndens beslut 2011-06-08 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande avges till Landsbygdsdepartementet över betänkandet ”Revision av
livsmedelskedjans kontrollmyndigheter” (SOU 2011:23) i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande avges till Landsbygdsdepartementet över betänkandet ”Revision av
livsmedelskedjans kontrollmyndigheter” (SOU 2011:23) i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Landsbygdsdepartementet
Mn
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§ 257

Yttrande över ansökan från Jönköping Energi Nät AB om nätkoncession för linje för två nya 52 kV markkablar till ny fördelningsstation på Kålgårdsområdet, Jönköpings kommun
Ks/2011:242 370
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen har begärt Jönköpings kommuns yttrande senast
2011-06-21 över ansökan från Jönköping Energi Nät AB om nätkoncession för
två nya 52 kV markkablar till ny fördelningsstation på Kålgårdsområdet.
Beslutsunderlag
Energimarknadsinspektionens remiss 2011-04-14
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 190 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 190 och tekniska nämndens
beslut 2011-06-14 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
kommunens yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 190 och tekniska nämndens
beslut 2011-06-14 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
kommunens yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen
Stbn
Tn
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§ 258

Yttrande över remissen ”Djurens och växternas miljömål
– åtgärdsprogram 2012-2016”
Ks/2011:183 420
Sammanfattning
Länsstyrelsen har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra sig över ”Djurens och växternas miljömål – åtgärdsprogram 2012-2016”.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2011-03-07
Tekniska nämndens beslut 2011-05-10 § 114 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 191 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2011-06-08 § 69 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) särskilt upprättade förslag till kommunstyrelsens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande överlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande överlämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Tn
Stbn
Mn
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§ 259

Entreprenadavtal avseende färjetrafik på leden Gränna-Visingsö
under perioden 2011-2031
Ks/2011:301 500
Sammanfattning
Trafikverkets färjerederi och Jönköpings kommun, genom tekniska nämnden,
har gemensamt tagit fram förslag till entreprenadavtal för att säkerställa driften
av färjeleden Gränna-Visingsö till dess att leden blir allmän färjeled. Avtalet
baseras huvudsakligen på de förutsättningar som framgår av den avsiktsförklaring som tecknades mellan kommunen och dåvarande Vägverket Region Sydöst
år 2008.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2010-05-26
Upprättat avtal avseende färjetrafik på leden Gränna.-Visingsö under perioden
2011-2031
Avsiktsförklaring daterad juni 2008
Tekniska nämndens beslut 2011-06-14 § 146
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2011-06-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-07
Kommunstyrelsen har 2011-06-07 § 231 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-21 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-22.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-06-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till entreprenadavtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverkets Färjerederi godkänns, innebärande bland annat att kommunens
ersättning till Trafikverket utbetalas tidigare än vad som överenskommits i
avsiktsförklaring i juni 2008.
– Utöver tidigare beslutat driftsanslag med 20 mnkr beviljas tekniska nämnden driftsanslag med ytterligare 7,6 mnkr 2011 för att täcka tillkommande
kostnader förknippade med ombyggnad av färjeläge och Ebba Brahe i enlighet med tidigare upprättad avsiktsförklaring.
– Anslaget finansieras genom disposition av kommunens rörelsekapital.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till entreprenadavtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverkets Färjerederi godkänns, innebärande bland annat att kommunens
ersättning till Trafikverket utbetalas tidigare än vad som överenskommits i
avsiktsförklaring i juni 2008.
– Utöver tidigare beslutat driftsanslag med 20 mnkr beviljas tekniska nämnden driftsanslag med ytterligare 7,6 mnkr 2011 för att täcka tillkommande
kostnader förknippade med ombyggnad av färjeläge och Ebba Brahe i enlighet med tidigare upprättad avsiktsförklaring.
– Anslaget finansieras genom disposition av kommunens rörelsekapital.
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§ 260

Yttrande över förslag till detaljplan för Berget 1:343 i Taberg, Jönköpings kommun
Ks/2011:311 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2011-05-17 för yttrande senast
2011-07-13 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Berget
1:343 i Taberg.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2011-05-17 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Berget
1:343 i Taberg, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Berget
1:343 i Taberg, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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2011-06-21

§ 261

Avslutning
Ordförande Mats Green (M) tackar kommunstyrelsen för intressanta diskussioner och inlägg under det gångna halvåret och tillönskar samtliga en skön och
avkopplande sommar.
Andre vice ordförande Elin Lagerqvist (S) tillönskar ordföranden detsamma
och tackar honom för gott ledarskap av kommunstyrelsens arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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