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Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 – 11.30

Beslutande

Mats Green (M), ordförande ej § 17
Per Johansson (M) ers M Green (M) § 17
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP) ej § 17
Ingvar Åkerberg (FP) ers A Mårtensson (FP) § 17
Ann-Mari Nilsson (C) ej § 17
Hans Karlsson (C) ers A-M Nilsson (C) § 17
Birgit Sievers (MP) ej § 17
Agneta Hugander (M) ers B Sievers (M) § 17

Baris Belge (S) ers I De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S) tjänstgörande ordf. § 17
Elin Lagerqvist (S) ej § 17
Jan Ericson (S) ers E Lagerqvist (S) § 17
Andreas Sturesson (KD) ej § 17
Erik Arnalid (KD) ers A Sturesson (KD) § 17

Övriga närvarande

Per Johansson (M)
Agneta Hugander (M)
Göran Karlsson (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Jan Ericson (S)
Dan Mattsson (S)
Kenneth Kindblom (V)

Martin Andreae, stadsdir. § 13-16
Björn Söderlundh, bitr. stadsdir. § 13
Anders Hansson, stadsjurist
Leif Eriksson, ekonomichef
Gunvor Carlsson, informationschef § 13
Rickard Blom, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Anita Ström, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Kent Ly (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Paragrafer 13-23

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Mats Green ej § 17

Alf Gustafsson § 17

Justerande

Kent Ly
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-01-25

Datum för anslags uppsättande

2012-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign
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§ 13

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar stadsdirektör
Martin Andreae om stadskontorets verksamhetsplan 2012.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Meddelanden
Anmäls:
Förvaltningsrättens dom 2011-12-21 att avslå överklaganden i fråga om uppförande av gruppstation för vindkraft; Brunkulla 2:1 m.fl. Domen överlämnad
till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, kommundelsråd Skärstad-Ölmstad
och kommunalråden inom ansvarsområde 3.
Länsstyrelsens skrivelse 2011-11-18 med anledning av inspektion hos Överförmyndarnämnden i Jönköping.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2011-12-19 § 123-128

Välfärdsutskottets protokoll

2011-11-30 § 53-62
2011-12-21 § 63-69

Tekniska utskottets protokoll

2011-12-21 § 44-47

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2011-12-06 § 74-86

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2011-11-08 § 1-8

Skärstad-Ölmstad

2011-11-28 § 22-25

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut:
om tillstånd till utlandsresor utanför de nordiska länderna för resa till Island för
personal vid Fritid Jönköping.
om besluts- och behörighetsattestanter fr.o.m. 2011-12-22 för stadskontoret
gällande uttag på Jönköpings kommuns bankkonton och plusgirokonto.
Stadsdirektörens beslut att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över
Vindbrons östra sida 2012-03-25/04-01 med anledning av Earth Hour.
Ekonomichefens beslut:
om disposition ur kommunens anslag för självrisker.
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 Råslätts församlingsgemenskap 50 000 kr för Undergrounds
verksamhet 2012.
Ledningsutskottets protokoll

2011-12-19 § 123-128.

Personalutskottets protokoll

2011-12-07 § 84-94.

Jämställdhets- och integrationsutskottets protokoll

2011-12-06 § 74-86.

Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Kommunrevisionens granskning av delårsrapport per 31 augusti
2011
Ks/2011:483 042
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-10-18 överlämnat rapport angående granskning av delårsrapport per 31 augusti 2011. Kommunrevisionen önskar
kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2012-01-25.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-10-18 med tillhörande rapport
Stadskontorets yttrande 2012-01-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar och iakttagelser i revisionsrapporten avseende granskning av delårsbokslut 2011.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen på bedömningar och iakttagelser i revisionsrapporten avseende granskning av delårsbokslut 2011.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Förmånsbilar i Jönköpings kommun
Ks/2011:84 003
Sammanfattning
Nuvarande bestämmelser avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun reviderades av kommunfullmäktige 1990-11-22 § 400. Då möjligheten för kommunen att lösa medarbetarnas transportbehov har förändrats sedan dess har personalutskottet gett stadskontoret i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regelverk och kriterier samt presentera förslag på reviderade bestämmelser för
förmånsbilar i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 1985-01-30 § 748
Kommunstyrelsens beslut 1986-03-25 § 207
Kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22 § 400
Samverkansprotokoll 2011-02-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-09
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag.
– Kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22 § 400 avseende bestämmelser för
systemet med tjänstebilar upphävs.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Under sammanträdets inledning meddelar biträdande stadsdirektör Björn
Söderlundh den korrigeringen i stadskontorets tjänsteskrivelse innebärande att
stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut ges följande lydelse:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag och ersätter i tillämpliga delar kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22, § 400, avseende systemet med tjänstebilar i Jönköping kommun.
Vid behandlingen av ärenden anmäler följande ledamöter jäv och lämnar sammanträdeslokalen: Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna
Mårtensson (FP), Ann-Mari Nilsson (C), Birgit Sievers (MP) och Elin
Lagerqvist (S).
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Mats Green (M ), Erik
Arnalid (KD) för Andreas Sturesson (KD), Ingvar Åkerberg (FP) för Anna
Mårtensson (FP), Hans Karlsson (C) för Ann-Mari Nilsson (C), Agneta
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Hugander (M) för Birgit Sievers (MP) samt Jan Ericson (S) för Elin Lagerqvist
(S).
Kommunstyrelsen väljer till ordförande under detta ärende Alf Gustafsson (S).
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med den ändringen
att respektive nämnd/bolagsstyrelse istället för stadsdirektören har att fatta beslut i varje enskilt fall rörande förmånsbilar.
Vidare yrkar Andreas Persson (S) det tillägget att kommunstyrelsen för egen
del beslutar följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda personalbil
till samtlig tillsvidareanställd personal inom Jönköpings kommun.
På förslag från Peter Jutterström (M) beslutar kommunstyrelsen att ajournera
sammanträdet under 10 minuter för partigruppsöverläggningar.
Härefter yrkar Peter Jutterström (M) dels bifall till stadskontorets förslag, dels
avslag på Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande.
Huvudförslaget
Ordföranden ställer proposition på Peter Jutterströms (M) yrkande respektive
Andreas Perssons (S) yrkande och finner det förstnämnda yrkandet antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Peter Jutterströms (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Andreas Perssons (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Agneta Hugander (M)
Jan Ericson (S)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Peter Jutterströms (M) yrkande.
Tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Agneta Hugander (M)
Jan Ericson (S)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag och ersätter i tillämpliga delar kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22, § 400, avseende systemet med tjänstebilar i Jönköping kommun.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för Andreas Perssons (S)
yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-01-25

§ 18

Kommunrevisionens granskning av vård i livets slutskede
Ks/2011:493 779
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-10-18 överlämnat rapport angående granskning av vård i livets slutskede. Kommunrevisionen önskar kommunstyrelsen svar på rapporten senast 2012-01-31.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-10-18 med tillhörande rapport
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 204 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-12-21 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-16 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Socialnämndens och äldrenämndens yttranden överlämnas tillsammans med
kommunalrådsyttrandet som svar till kommunrevisionen angående granskning av vård i livets slutskede.
– Kommunalrådsyttrandet överlämnas till äldrenämnden för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens beslut
– Socialnämndens och äldrenämndens yttranden överlämnas tillsammans med
kommunalrådsyttrandet som svar till kommunrevisionen angående granskning av vård i livets slutskede.
– Kommunalrådsyttrandet överlämnas till äldrenämnden för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Sn
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Motion om cykelrastplats utmed den kommande gång- och cykelvägen vid Hällstorpsvägen mellan Norrahammar och Råslätt
Ks/2011:338 312
Sammanfattning
Michael Wilhelmsson (S) anför i motion 2011-06-20 att den kommande gångoch cykelvägen utmed Hällstorpsvägen säkert kommer att användas av många
invånare i Tabergsådalen. Eftersom sträckan utmed Hällstorpsvägen är ganska
lång menar motionären att en rastplats vid en väl vald plats vore ett trevligt
inslag i cykelturen och borde kunna rymmas inom den för projektet lagda budgeten. Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i den kommande projekteringen lägga in ett passande
förslag och plats för denna cykelrastplats.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 200 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-10-13 § 412 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-01-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik under högtidsperiod
Ks/2011:340 530
Sammanfattning
Samuel Somo (V) föreslår mot bakgrund av vad som anförs i motion
2011-06-20 att Jönköpings kommun ser över möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik under jul- och nyårshelgerna samt att detta genomförs i december 2011. Den avgiftsfria perioden föreslås gälla från cirka en vecka före
julhelgen fram till och med den 31 december.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 202 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-20
Stadskontorets yttrande 2012-01-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur
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§ 21

Försäljning av del av kv. Atollen till Jönköpings kommuns Parkerings AB
Ks/2011:573 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal för överlåtelse av ca
2260 kvadratmeter av del av Kålgården 1:1 samt del av Öster 1:1 exklusive
3D-utrymme med Jönköpings kommuns Parkerings AB för en köpeskilling om
11 miljoner kronor.
Tekniska nämnden har 2011-12-13 § 297 beslutat föreslå kommunfullmäktige
följande:
– Köpeavtal med Jönköpings kommuns Parkerings AB avseende kv. Atollen
godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 297 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal med Jönköpings kommuns Parkerings AB avseende kv. Atollen
godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Väster
1:1 m.fl., Västra kajen, Jönköpings kommun
Ks/2012:56 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2012-01-03 för yttrande senast
2012-02-01 överlämnat handlingar avseende detaljplan för Väster 1:1 m.fl.,
Västra kajen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2012-01-03 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 Väster 1:1 m.fl., Västra kajen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på del av Väster 1:1 m.fl., Västra kajen, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Medborgarförslag om att bygga ut Tenhultsdalen
Ks/2011:295 302
Sammanfattning
I ett medborgarförslag har Ulf Isaksson, Alf Klasson och Krister Dahlberg föreslagit att möjligheter skapas för utbyggnad av bostäder och verksamheter i
Tenhultsdalen.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 155 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-05-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 340 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Stbn
Diariet

Justerandes signatur
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