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§ 67

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar utredningschef Andreas Zeidlitz om befolkningsprognos för 2013-2016 med utblick mot
2022. Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om stadskontorets verksamhetsplan 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-02-04 att avslå överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 § 344 om antagande av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl.
fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun.
Miljönämndens beslut 2013-02-13 § 24 om redovisning av ej avgjorda ärenden.
Anmäls vid sammanträdet:
Under sammanträdets inledning hälsar ordföranden Mats Green (M)
Carl-Johan Korsås välkommen som ny stadsdirektör.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till Italien, Tyskland och Belgien för personal vid Per Brahegymnasiet
till Polen för personal vid Fritid Jönköping
Stadsdirektörens beslut om besluts- och behörighetsattestanter år 2013 för
stadskontoret.
Finanschefens beslut om upptagande av lån i Swedbank å 150 mnkr med löptid
2013-02-15/03-15 samt upptagande av obligationslån å 150 mnkr med löptid
2013-02-13/2014-08-13.
Personalutskottets protokoll 2013-01-16 § 1-8
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Preliminärt bokslutsresultat för 2012 samt förslag till resultatreglering och överföring av investeringsanslag till 2013
Ks/2013:70 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för år 2012. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2012. I
ärendet ingår även förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas
resultatfonder. Dessutom ingår investeringsbudgetens avräkning för 2012 med
förslag till överföring av investeringsanslag till 2013.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-02-08 med följande bilagor:
Bilaga 1: Preliminärt bokslut 2012
Bilaga 2: Resultatfonder 2012
Bilaga 3: Investeringsbudgetens avräkning 2012
Bilaga 4: Investeringsbudgetens avräkning för affärsdrivande verksamhet 2012
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Informationen om det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering
tas emot och informationen läggs till handlingarna.
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2013 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 170 381 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
170 300 tkr, medan 81 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Det antecknas att det i bilaga 3:7, sista punkten under rubriken idrotts- och fritidsanläggningar rätteligen ska vara ”äventyrsbad” istället för ”relaxavdelning”.
Kommunstyrelsens beslut
– Informationen om det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering
tas emot och informationen läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Ombudgetering av investeringsanslag till 2013 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 170 381 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
170 300 tkr, medan 81 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Samordnad varudistribution i Jönköpings kommun
Ks/2013:59 420
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 327 att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning i syfte att klargöra förutsättningarna för en
samordnad kommunal varudistribution. Stadskontoret har nu fullgjort sitt uppdrag och återrapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 327
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-16 med tillhörande förstudie
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad varudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-02-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad vaJusterandes signatur
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rudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
– Frågan om att inrätta en upphandlingsnämnd med politiskt förtroendevalda
som beslutar i upphandlingsfrågor och leder den gemensamma beställarorganisationens arbete hänskjuts till den parlamentariska kommittén.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla det samstämmiga förslaget. Härefter
beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Elin Lagerqvists (S)
tilläggsförslag i vilket ordföranden instämt. Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.

Justerandes signatur
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– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad varudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
– Frågan om att inrätta en upphandlingsnämnd med politiskt förtroendevalda
som beslutar i upphandlingsfrågor och leder den gemensamma beställarorganisationens arbete hänskjuts till den parlamentariska kommittén.

Justerandes signatur
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§ 72
Kostnader för trygghetskameror
Ks/2012:514 170
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-14 § 309 ge stadskontoret i uppdrag att, i
samråd med räddningstjänsten, utreda kostnad för upprättande av permanenta
trygghetskameror vid fem skolor som ingått i ett projekt. Vidare uppdrogs
stadskontoret att utreda kostnaden för att förse ytterligare skolor med trygghetskameror i en utbyggnadstakt om en till två per år. I uppdraget ingick även
att föreslå hur kostnaden ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Stadskontoret har nu fullgjort sitt uppdrag och lämnar i inkommen tjänsteskrivelse
förslag till fördelning av tillkommande kostnader förorsakade av installation av
nya trygghetskameror.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att fortsatt tillhandahålla trygghetskameror på
de objekt som bevakats under försöksperioden 2010-2011.
– Tillkommande kostnad 2013 för kommunstyrelsen avseende drift och utryckning, uppgående till 530 tkr, finansieras inom kommunstyrelsens befintliga anslag för självrisker.
– Installationskostnader för trygghetskameror belastar berörd nämnds anslag.
– Stadskontoret ges i uppdrag att vid upprättande av förslag till VIP och efter
samråd med räddningstjänsten och kommunens säkerhetsråd, utarbeta förslag till fortsatt utbyggnad av trygghetskameror inom kommunens fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att framtida utbyggnad så långt som möjligt
ska vara självfinansierad.
– Stadskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med räddningstjänsten, göra en
utvärdering av genomförda åtgärder med trygghetskameror. Uppdraget redovisas senast 2017 till kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontoret ges i uppdrag att fortsatt tillhandahålla trygghetskameror på
de objekt som bevakats under försöksperioden 2010-2011.
Justerandes signatur
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– Tillkommande kostnad 2013 för kommunstyrelsen avseende drift och utryckning, uppgående till 530 tkr, finansieras inom kommunstyrelsens befintliga anslag för självrisker.
– Installationskostnader för trygghetskameror belastar berörd nämnds anslag.
– Stadskontoret ges i uppdrag att vid upprättande av förslag till VIP och efter
samråd med räddningstjänsten och kommunens säkerhetsråd, utarbeta förslag till fortsatt utbyggnad av trygghetskameror inom kommunens fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att framtida utbyggnad så långt som möjligt
ska vara självfinansierad.
– Stadskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med räddningstjänsten, göra en
utvärdering av genomförda åtgärder med trygghetskameror. Uppdraget redovisas senast 2017 till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Räddningschefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Utveckling av intern kontroll och arbete mot korruption
Ks/2012:507 007
Sammanfattning
Stadskontoret har inkommit med en tjänsteskrivelse innehållande en översyn
av kommunens arbete med intern kontroll och motverkandet av korruption
samt förslag på hur arbetet kan utvecklas och förbättras.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att upprätthålla en central så kallad whistle
blower-funktion i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med övriga förvaltningar, samordna och utveckla den interna kontrollen i Jönköpings kommun. Uppdraget
utförs i projektform under 2013 och 2014. Första delrapportering till kommunstyrelsen sker senast i januari 2014.
– Tillkommande kostnader under 2013 uppgående till 400 tkr finansieras
inom kommunstyrelsens befintliga anslag. Tillkommande kostnader under
2014 beaktas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-02-13 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontoret ges i uppdrag att upprätthålla en central så kallad whistle
blower-funktion i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att, i samverkan med övriga förvaltningar, samordna och utveckla den interna kontrollen i Jönköpings kommun. Uppdraget
utförs i projektform under 2013 och 2014. Första delrapportering till kommunstyrelsen sker senast i januari 2014.
– Tillkommande kostnader under 2013 uppgående till 400 tkr finansieras
inom kommunstyrelsens befintliga anslag. Tillkommande kostnader under
2014 beaktas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2014-2016.
Beslutet expedieras till: Nämnderna f.k., Förvaltningarna, Stadsdirektören
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Översyn av regler för utdelning av Junemedaljen
Ks/2012:411 028
Sammanfattning
Medaljdelegationen har givit i uppdrag till centrala personalavdelningen att
göra en översyn av befintliga riktlinjer för Junemedaljens utdelning samt revidera dessa.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 1972-06-29 § 196
Medaljdelegationens beslut om tillämpningsbestämmelser 1984-11-20
Kommunfullmäktiges beslut 1990-02-22 § 78
JUNEMEDALJEN – uppgift om medaljör 1995-01-18
Medaljdelegationens protokoll 2000-03-16 § 1
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-10 med bilaga ”Junemedaljen – utdelningsbestämmelser”
Medaljdelegationens protokoll 2013-01-18 § 1
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-10 med förslag till utdelningsbestämmelser för utdelning av Junemedaljen fastställs.
– Tidigare beslut och riktlinjer som framgår av tjänsteskrivelsen upphör att
gälla.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
Efter yrkande från kommunalrådet Mats Green (M) om att ärendet förtydligas
med vilka ändringar som förslaget innebär samt för komplettering med nu gällande reglemente beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till:
A1
Justerandes signatur
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§ 75
Policy för lån och användning av surfplatta ägd av Jönköpings
kommun
Ks/2013:102 004
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram ett förslag till policy för lån och användning av
surfplatta för kommunens förtroendevalda. Dokumentet föreslås gälla fram till
dess att ”Policy för Internetandvändning, e-post och telefoni i Jönköpings
kommun” revideras och ersätter föreliggande policy.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06
Förslag till Policy för lån och användning av surfplatta ägd av Jönköpings
kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Policy för lån och användning av surfplatta ägd av Jönköpings kommun
antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Policy för lån och användning av surfplatta ägd av Jönköpings kommun
antas.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Administrativa chefen
IS/IT-chefen

Justerandes signatur
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§ 76
Stadskontorets jämställdhetsrapport 2012 samt Stadskontorets
genomförandeplan för ökad jämställdhet 2013
Ks/2012:509 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2011-12-01 § 353 Jämställdhetsplan 2012-2014 för
Jönköpings kommun. Enligt planen ska varje förvaltning utarbeta en årlig genomförandeplan för sin verksamhet. Åtgärder och effekter av jämställdhetsarbetet ska redovisas för respektive nämnd i en årlig jämställdhetsrapport.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-17
Stadskontorets jämställdhetsrapport 2012
Stadskontorets genomförandeplan för ökad jämställdhet 2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets jämställdhetsrapport 2012 samt Stadskontorets genomförandeplan för ökad jämställdhet 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets jämställdhetsrapport 2012 samt Stadskontorets genomförandeplan för ökad jämställdhet 2013 godkänns.
Beslutet expedieras till:
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

§ 77
Yttrande över remisspromemorian ”Studiemedel utan prövning av
vissa äldre studieresultat”
Ks/2012:565 621
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2012-12-10 till bland annat Jönköpings kommun översänt remisspromemorian ”Studiemedel utan prövning av
vissa äldre studieresultat”. Utbildningsdepartementet önskar kommunens svar
senast 2013-02-28.
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss
Socialnämndens beslut 2013-01-15 § 11 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 51 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar särskilt upprättat förslag
till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande över remisspromemorian ”Studiemedel utan prövning av vissa
äldre studieresultat” överlämnas till Utbildningsdepartementet enligt av
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande över remisspromemorian ”Studiemedel utan prövning av vissa
äldre studieresultat” överlämnas till Utbildningsdepartementet enligt av
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) särskilt upprättade förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

§ 78
Motion om ett åtgärdsprogram för invasiva arter
Ks/2012:366 430
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion inkommen 2012-08-27 att olika växtarter under lång tid har spridits över jordens yta. De flesta arter medför inga problem i den nya miljön men andra uppvisar ett invasivt beteende. De tillväxer i
antal, konkurrerar ut inhemska arter och leder därmed till en minskning av den
biologiska mångfalden. De invasiva arterna medför också stora kostnader då
vissa av arterna påverkar jordbruk, skogsbruk eller fiske på olika sätt.
I motionen föreslås följande:
– Jönköpings kommun upprättar ett åtgärdsprogram för invasiva arter.
– Ett projekt inleds för bekämpning av Kanadensiskt gullris och Jättebalsamin.
– Medborgarna informeras om invasiva arter och behovet av bekämpning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 229 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-27
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 393 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 42 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

§ 79
Nya lokala miljömål och åtgärder för Tranås kommun
Ks/2013:81 403
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2013-03-31 lämna synpunkter på förslag till nya lokala miljömål och åtgärder för Tranås kommun.
Beslutsunderlag
Remiss 2013-01-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontoret tjänsteskrivelse 2013-01-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Tranås kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Tranås kommun.
Beslutet expedieras till:
Tranås kommun
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

§ 80
Komplettering av resepolicy – cykelersättning
Ks/2012:530 003
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att resepolicyn revideras vilket bl.a. innebär att en ersättning för användning av privat cykel i tjänsten (0,95 kr/km) införs.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31
Samrådsredogörelse 2013-01-15
Förslag till kompletterad Resepolicy
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Resepolicy daterad 2012-02-22 revideras i enlighet med stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
– Resepolicy daterad 2012-02-22 revideras i enlighet med stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Stadsdirektören
Personalavdelningen
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-02-27

§ 81
Uppdrag att redovisa hur tekniska nämnden avser att använda höjt
anslag för att öka kvaliteten på underhållet på cykelvägar
Ks/2012:573 312
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan beslöt kommunfullmäktige 2012-01-15 ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa hur man
avser använda höjt anslag för underhåll av cykelvägar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens redovisning samt förslag till standardnivåer för underhåll av gång- och cykelvägar godkänns.
− Tekniska nämnden uppmärksammas på att den utökning av budgeten som
gjorts avser underhåll för att förbättra framkomligheten för cyklister och att
anläggning av s k aktivitetsspår inte kan inrymmas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens redovisning samt förslag till standardnivåer för underhåll av gång- och cykelvägar godkänns.
− Tekniska nämnden uppmärksammas på att den utökning av budgeten som
gjorts avser underhåll för att förbättra framkomligheten för cyklister och att
anläggning av s k aktivitetsspår inte kan inrymmas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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