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§ 307

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
Fredric Jonsson från räddningstjänsten och Jan-Eric Bengtsson från tekniska
kontoret om regnoväder och översvämningar
ekonomichef Leif Eriksson om delårsrapport för Jönköpings kommun januariaugusti 2013.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar till klockan 12.00 med
fortsatt sammanträde klockan 13.00.
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§ 308

Meddelanden
Anmäls och biläggs de tryckta handlingarna:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:48 ”Budgetpropositionen för
år 2014”.
Ledningsutskottets protokoll

2013-09-09 § 50-54.

Tekniska utskottets protokoll

2013-08-28 § 67-71.

Kommundelsrådens protokoll:
Lekeryd

2013-09-03 § 23-33

Gränna-Visingsö

2013-09-04 § 25-32

Tenhult

2013-09-04 § 50-60

Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 309

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut:
om utdelning ur Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
om tillstånd till utlandsresor utanför de nordiska länderna till Tyskland för personal vid utbildningsförvaltningen.
Stadsdirektörens beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning.
Ekonomichefens beslut:
om avskrivning av osäkra fordringar
om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall nämnd ej själv får besluta härom.
Administrativa chefens beslut:
att bifalla ansökan om flaggning med kanadensiska flaggor utanför Rådhuset
2013-09-18 med anledning av besök från Kanada.
att bifalla ansökan om uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida
2013-10-14/19 med anledning av festivalen Karamell
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-09 § 50-54.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 310

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2013
Ks/2013:403 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2013. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
kommunkoncernen, som förutom kommunen även omfattar koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-23
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.
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§ 311

Förändring av valkretsar och valdistrikt
Ks/2013:406 111
Sammanfattning
Sedan valet 2010 har det skett förändringar avseende antalet röstberättigade
och var dessa är folkbokförda. För att anpassa valdistrikten till nu rådande förhållanden föreslås förändringar i valdistriktens geografiska utformning. Ärendet har behandlats i valnämnden.
Beslutsunderlag
Valnämndens beslut 2013-09-02 § 24 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förteckning över antal röstberättigade
Karta med valkrets- och valdistriktsindelningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Antalet valkretsar inför allmänna val 2014 fastställs till tre stycken enligt
förteckning och karta.
– Antalet valdistrikt inför Europaparlaments- och allmänna val 2014 minskas
till sextionio (69) enligt förteckning och karta.
– Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställande av valkretsar och för
beslut om indelning av valdistrikt.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Antalet valkretsar inför allmänna val 2014 fastställs till tre stycken enligt
förteckning och karta.
– Antalet valdistrikt inför Europaparlaments- och allmänna val 2014 minskas
till sextionio (69) enligt förteckning och karta.
– Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för fastställande av valkretsar och för
beslut om indelning av valdistrikt.
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§ 312

Översyn av organisation för marknadsföring, besöksnäring och evenemang i Jönköpings kommun
Ks/2013:368 000
Sammanfattning
Ledningsutskottet beslutade 2013-03-11 § 19 att uppdra till stadsdirektören att
genomföra en översyn av nuvarande organisation och samverkansformer mellan Jönköpings kommuns verksamheter och bolag, landstinget, Destination
Jönköping m.fl. avseende arrangemangsplanering, besöksnäring och marknadsföring. Uppdraget redovisas i en utredningsrapport som tagits fram av en arbetsgrupp inom stadskontoret.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30
Rapporten ” Översyn av Jönköpings kommuns organisation för besöksnärings,
marknadsföring och evenemang” 2013-08-30
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för upplösande av den ideella
föreningen Destination Jönköping.
– Rådhus AB ges i uppdrag att avveckla Programbolaget i Jönköping AB.
– Rådhus AB ges i uppdrag att bilda eller anskaffa ett nytt aktiebolag.
– Turistbyråverksamheten, evenemangssamordningen i kommunen samt verksamhetsansvaret för Jönköpings teater och Jönköpings konserthus förs till
det nya bolaget 1 januari 2014.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra hotell- och konferensbokningen till den del den berör Elmia AB:s verksamhet från föreningen
Destination Jönköping till Elmia AB.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra platsmarknadsföring
och Convention Bureau från föreningen Destination Jönköping till det nya
bolaget.
– Det nya bolaget organiseras i enlighet med stadskontorets förslag.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Näringslivschefen samt näringslivsenheten inklusive landsbygdsutveckling
organiseras i en egen avdelning i stadskontoret från och med 1 januari 2014.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-10-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för upplösande av den ideella
föreningen Destination Jönköping.
– Rådhus AB ges i uppdrag att avveckla Programbolaget i Jönköping AB.
– Rådhus AB ges i uppdrag att bilda ett nytt aktiebolag i enlighet med stadskontorets förslag.
– Turistbyråverksamheten, evenemangssamordningen i kommunen samt verksamhetsansvaret för Jönköpings teater och Jönköpings konserthus överförs
till det nya bolaget vid 1 januari 2014 eller snarast möjligt därefter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra hotell- och konferensbokningen till den del den berör Elmia AB:s verksamhet från föreningen
Destination Jönköping till Elmia AB.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra platsmarknadsföring
och Convention Bureau från föreningen Destination Jönköping till det nya
bolaget.
– Det nya bolaget organiseras övrigt i enlighet med stadskontorets förslag.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Näringslivschefen samt näringslivsenheten inklusive landsbygdsutveckling
organiseras i en egen avdelning i stadskontoret från och med 1 januari 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-10-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsen beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Näringslivschefen samt näringslivsenheten inklusive landsbygdsutveckling
organiseras i en egen avdelning i stadskontoret från och med 1 januari 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för upplösande av den ideella
föreningen Destination Jönköping.
– Rådhus AB ges i uppdrag att avveckla Programbolaget i Jönköping AB.
– Rådhus AB ges i uppdrag att bilda ett nytt aktiebolag i enlighet med stadskontorets förslag.
– Turistbyråverksamheten, evenemangssamordningen i kommunen samt verksamhetsansvaret för Jönköpings teater och Jönköpings konserthus överförs
till det nya bolaget vid 1 januari 2014 eller snarast möjligt därefter.
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– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra hotell- och konferensbokningen till den del den berör Elmia AB:s verksamhet från föreningen
Destination Jönköping till Elmia AB.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att föra platsmarknadsföring
och Convention Bureau från föreningen Destination Jönköping till det nya
bolaget.
– Det nya bolaget organiseras övrigt i enlighet med stadskontorets förslag.
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§ 313

Förslag till ny kommunikationsfunktion i Jönköpings kommun
Ks/2013:392 105
Sammanfattning
Stadskontoret har i samråd med övriga förvaltningar arbetat fram ett förslag till
en ny kommunikationsfunktion i Jönköpings kommun. Förslaget syftar bl.a. till
att sammanföra, effektivisera och professionalisera kommunens kommunikationsarbete. Den nya organisation föreslås inrättas som en avdelning i stadskontoret från och med den 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2013-09-18
Överenskommelse mellan förvaltningscheferna om målbild för kommunikationsfunktionen 2013-05-27
Samverkansprotokoll 2013-09-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en kommuncentral kommunikationsfunktion i enlighet med kommunstyrelsens förslag från och med 1 januari 2014.
– Till den centrala kommunikationsfunktionen förs nuvarande informatörsresurser inom utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, tekniska kontoret, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
Överföringen omfattar sammanlagt 10 heltidstjänster.
– Tillkommande kostnader för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2014
uppgående till 4 644 tkr bereds i kommunstyrelsens förslag till VIP 20142016. Avgående kostnader för berörda nämnder uppgående till totalt 4 294
tkr har beaktats i berörda nämnders förslag till VIP 2014-2016.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Kommunikationsenheten upphör den 1 januari 2014.
– Den nya kommunikationsfunktionen bestående av 1 kommunikationschef
och 13 handläggare organiseras som en avdelning inom stadskontoret. Avdelningen benämns kommunikationsavdelningen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Kommunikationsenheten upphör den 1 januari 2014.
– Den nya kommunikationsfunktionen bestående av 1 kommunikationschef
och 13 handläggare organiseras som en avdelning inom stadskontoret. Avdelningen benämns kommunikationsavdelningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en kommuncentral kommunikationsfunktion i enlighet med kommunstyrelsens förslag från och med 1 januari 2014.
– Till den centrala kommunikationsfunktionen förs nuvarande informatörsresurser inom utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, tekniska kontoret, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
Överföringen omfattar sammanlagt 10 heltidstjänster.
– Tillkommande kostnader för kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2014
uppgående till 4 644 tkr bereds i kommunstyrelsens förslag till VIP 20142016. Avgående kostnader för berörda nämnder uppgående till totalt 4 294
tkr har beaktats i berörda nämnders förslag till VIP 2014-2016.
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§ 314

Utvärdering av policy för internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun
Ks/2011:355 003
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-26 § 180 att anta en ny Policy för internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post, telefoni i Jönköpings
kommun. I beslutet uppdrogs även till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av policyn. Stadskontoret har nu genomfört en utvärdering som lämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-11
Utvärderingsrapport ”Utvärdering av Policy för internetanvändning (inklusive
sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun”
Policy för internetanvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i
Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utvärdering av Policy för internetanvändning (inklusive sociala medier),
e-post och telefoni i Jönköpings kommun godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag med den
ändringen att ärendet beslutas av kommunstyrelsen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Utvärdering av Policy för internetanvändning (inklusive sociala medier),
e-post och telefoni i Jönköpings kommun godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunikationsenheten
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§ 315

Justering av bolagsordning för Jönköping Airport AB
Ks/2013:394 107
Sammanfattning
Det har noterats att § 8 Styrelse i bolagsordningen för Jönköping Airport AB
inte är uppdaterad. Nuvarande lydelse säger att ”styrelsen – med undantag för
en ledamot som utses av bolagsstämman – utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun …”. I förslaget ligger att hela styrelsen ska utses av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Stadskontorets yttrande 2013-09-13
Bolagsordning för Jönköping Airport AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-09-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Upprättat förslag till bolagsordningen för Jönköping Airport AB fastställs.
– Bolagsordningen ska bekräftas på Jönköping Airport AB:s extra bolagsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordningen för Jönköping Airport AB fastställs.
– Bolagsordningen ska bekräftas på Jönköping Airport AB:s extra bolagsstämma.
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§ 316

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget
2014
Ks/2013:383 009
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har upprättat förslag till budget för verksamhetsåret 2014. Innan fastställande av budget bereds förbundets
medlemmar att lämna synpunkter på förslaget. Ärendet har remitterats till
stadskontoret som inkommit med yttrande i vilket det föreslås att förslaget till
budget för verksamhetsåret 2014 tillstyrks.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län med förslag
till budget för 2014, daterad 2013-09-06
Stadskontorets yttrande 2013-09-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till budget 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammansträdeslokalen. Per
Johansson (M) tjänstgör i hennes ställe.
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till budget 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings
län tillstyrks.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 317

Yttrande över promemorian ”Tid för undervisning – lärares arbete
med åtgärdsprogram” (Ds 2013:50)
Ks/2013:354 610
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2013-07-09 översänt promemorian
”Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)” till
bl.a. Jönköpings kommun för synpunkter senast 2013-10-09.
Beslutsunderlag
Promemorian ”Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram” (Ds
2013:50)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-09-16 § 141 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-17 § 117 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) överlämnas i enlighet med upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Utbildningsdepartementet enligt av kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) särskilt upprättade förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över promemorian ”Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) överlämnas i enlighet med av kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Utbildningsdepartementet, Uan, Bun
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 318

Yttrande över promemorian ”En ny ungdomspolitik”
Ks/2013:355 790
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har med remiss 2013-07-18 till bl.a. Jönköpings
kommun översänt Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik för synpunkter
senast 2013-10-18
Beslutsunderlag
Remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik”
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-09-12 § 334 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-09-16 § 137 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2013-09-17 § 140 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-17 § 114 med tillhörande
handlingar
Kulturnämndens beslut 2013-09-18 § 107 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2013-09-19 § 109 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-20 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-09-20 med överlämnande av upprättat förslag till
kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över remisspromemorian ”En ny
ungdomspolitik” avges enligt stadskontorets upprättade förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande lämnas till Utbildningsdepartementet enligt av kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) särskilt upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Utbildningsdepartementet över remisspromemorian ”En ny
ungdomspolitik” avges enligt stadskontorets upprättade förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Stbn
Uan
Soc
Bun
Kn
Fn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 319

Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun
Ks/2013:341 814
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2013-06-13 § 76 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun”.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-06-13 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-09-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun” antas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Det antecknas att ärendet utgår från behandling vid dagens sammanträde och
kommer behandlas under november 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 320

Åtgärder för att minska differensen mellan beviljade och utförda
timmar inom området personlig assistans
Ks/2013:375 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 § 164, i samband med behandling
av socialnämndens genomlysning av funktionshinderomsorgen, att ge socialnämnden i uppdrag att senast i september 2013 återkomma till kommunfullmäktige med en redovisning över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska
differensen mellan beviljade och utförda timmar inom området personlig assistans.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-09-17 § 141 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Socialnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 321

Yttrande över förslag om klimatlöften och åtgärdsförslag för
Klimatrådets organisationer
Ks/2013:305 420
Sammanfattning
Klimatrådet i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att senast
den 13 oktober 2013 yttra sig över förslag till klimatlöften och åtgärdsförslag
för Klimatrådets organisationer.
Stadskontoret ställer sig sammanfattningsvis bakom de förslag till åtgärder som
redovisas i remissen med några förslag till justeringar och kommentarer.
Beslutsunderlag
Remiss från Klimatrådet 2013-05-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Klimatrådet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till
Klimatrådet.
Beslutet expedieras till:
Klimatrådet i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-10-09

§ 322

Yttrande över ”Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län”
Ks/2013:350 430
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har berett Jönköpings kommun tillfälle att yttra
sig över ”Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län”.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2013-09-12 beslutat följande:
Förslag till kommunstyrelsen
– Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län tillstyrks.
– Tjänsteskrivelse med bilaga överlämnas till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2013-06-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-09-12 § 333 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-09-12 § 333 med tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-09-12 § 333 med tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse överlämnas som kommunens yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 323

Överlåtelse av tillsyn enligt vattenskyddsföreskrifter för Vätterns
blivande vattenskyddsområde
Ks/2013:380 422
Sammanfattning
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige hos Länsstyrelsen i Jönköpings
län hemställer att tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna över Vätterns blivande vattenskyddsområde överlåts till kommunen i enlighet med Miljötillsynsförordningen från och med den dag vattenskyddsområdet fastställs.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2013-08-21 § 91 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun hemställer hos Länsstyrelsen i Jönköpings län att tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna över Vätterns blivande vattenskyddsområde överlåts till kommunen i enlighet med 1 kap. 18 § Miljötillsynsförordningen från och med den dag vattenskyddsområdet fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun hemställer hos Länsstyrelsen i Jönköpings län att tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna över Vätterns blivande vattenskyddsområde överlåts till kommunen i enlighet med 1 kap. 18 § Miljötillsynsförordningen från och med den dag vattenskyddsområdet fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 324

Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för trygghetsbostäder i
Jönköpings kommun
Ks/2013:391 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med behandlingen av verksamhets- och
investeringsplan 2012-10-25 § 309 äldrenämnden i uppdrag att i samverkan
med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden upprätta en plan för trygghetsbostäder i kommunen. Planen har upprättats mellan tjänstemän i de berörda
förvaltningarna, företrädare för kommunala bostadsbolag samt förtroendevalda
i de aktuella nämnderna. Kommunala pensionärsrådet har beretts tillfälle att
lämna synpunkter. Äldrenämnden har 2013-06-19 § 70 beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Plan för trygghetsbostäder i kommunen godkänns med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 22 maj 2013.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2013-06-19 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-09-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Äldrenämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Äldrenämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 325

Antagande av detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård,
Råslätt, Jönköpings kommun
Ks/2013:331 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid sammanträde 2013-06-13 föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige beslutade vid sin behandling av ärendet 2013-08-29 § 209
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för klargörande av de punkter
som framgår av protokollet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 259 med tillhörande handlingar
Kommunfullmäktiges beslut 2013-08-29 § 209
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-09-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-09-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun avslås.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att ta fram en alternativ placering av
sortergård på Simsholmen enligt vad som anförs i kommunalrådet BrittMarie Glaads (S) yttranden 2013-08-05 och 2013-09-30.
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att uppdatera dokumentet Sortergårdarna; Nulägesanalys samt framtida utvecklingsbehov.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Yrkande
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Britt-Marie
Glaads (S) förslag.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag, och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för del av Ljungarum 2:3, Sortergård, Råslätt, Jönköpings kommun antas.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) yrkande, d.v.s. kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 326

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Mariebo 1:1, Jönköpings kommun
Ks/2013:385 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-09-10 för yttrande senast
2013-11-06 överlämnat handlingar avseende detaljplan för del av Mariebo 1:1,
Jönköping, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-09-10 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 del av
Mariebo 1:1, Jönköping, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för del av
Mariebo 1:1, Jönköping, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-10-09

§ 327

Yttrande över förslag till detaljplan för Klippan 2 och Klippan 10,
Jönköpings kommun
Ks/2013:393 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2013-09-11 för yttrande senast
2013-10-16 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för Klippan
2 och Klippan 10 i Jönköping, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2013-09-11 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 Klippan
2 och Klippan 10 i Jönköping, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Klippan
2 och Klippan 10 i Jönköping, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 328

Översyn av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i skolornas
närområden
Ks/2008:527 311
Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion i kommunfullmäktige 2008-05-29
gavs stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att, när Vägverket och SKL presenterat
nya riktlinjer för hastighetsbegränsningar inom tätorter, göra en översyn av
vilka olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan användas i skolornas närområden och där möjligheten till sänkt hastighet noggrant övervägs. Nämnden
uppmanades beakta de senaste rönen inom forskningen om trafiksäkerhet och
trafikanters beteenden.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-08-22 § 291 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämndens redovisning godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 329

Förvärv av fastigheten Överdraget 8, Jönköping
Ks/2013:401 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Överdraget 8
av Överdraget i Jönköping AB.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-09-10 § 204 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal 2013-08-30
Stadskontorets yttrande 2013-09-25
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-09-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till köpeavtal mellan Jönköpings kommun och Överdraget i Jönköping AB innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Överdraget 8 till
en köpeskilling på 22 mnkr godkänns.
– Tilläggsanslag med 12 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av förvärvet.
– Förvärvet delfinansieras med 10 mnkr från tidigare anslagna medel för fastighetsförvärv. Ytterligare anslagsbehov uppgående till totalt 12 mnkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till köpeavtal mellan Jönköpings kommun och Överdraget i Jönköping AB innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Överdraget 8 till
en köpeskilling på 22 mnkr godkänns.
– Tilläggsanslag med 12 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
genomförande av förvärvet.
– Förvärvet delfinansieras med 10 mnkr från tidigare anslagna medel för fastighetsförvärv. Ytterligare anslagsbehov uppgående till totalt 12 mnkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-09

§ 330

Ändring av lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun
Ks/2013:402 450
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår en revidering av de lokala avfallsföreskrifterna med
anledning av införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2013-09-10 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun antas i enlighet med
gjorda förändringar.
– Tidigare avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun upphävs.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-09-10 § 185 med tillhörande tjänsteskrivelse
Lokala avfallsföreskrifter med bilaga 1 och 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag.
– Föreskrifterna gäller från och med 2014-01-01.
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-22 § 396 upphävs i den del som avser
avfallsföreskrifter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag.
– Föreskrifterna gäller från och med 2014-01-01.
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-22 § 396 upphävs i den del som avser
avfallsföreskrifter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 331

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-2, år 2013
Ks/2013:397 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-2, år 2013, samt redovisning av antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-09-10 § 189 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2013-07-01
Statistik över anskaffning av sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-2, år 2013, överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-2, år 2013, överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Medborgarförslag om parkeringssituationen på söder i Jönköping
Ks/2013:117 315
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att en kryssmarkering görs på gatan framför
infarten till fastigheten Björngatan 13 i Jönköping.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-28 § 36 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-02-18
Tekniska nämndens beslut 2013-06-11 § 129 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-06-13 § 269 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-09-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Medborgarförslag om fler askkoppar
Ks/2013:212 450
Sammanfattning
Xx föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ålägger samtliga restauranger
att ha en askkopp utanför. Det bör även gälla större busshållplatser.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 101 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-09-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 334

Medborgarförslag om cykelväg Gränna – Uppgränna
Ks/2013:321 312
Sammanfattning
Xx förslår i ett medborgarförslag att en gång- och cykelväg
anläggs mellan Gränna och Uppgränna.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 § 159 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-06-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-09-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaads (S) yttrande 2013-09-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Beslutet expedieras till:
Xx
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 335

Inbjudan till Bostadsforum 2013
Ks/2013:431 029
Sammanfattning
Jönköpings kommun arrangerar och inbjuder till Bostadsforum tisdagen den 5
november kl. 13.15 – 16.30, Vistasalen på Högskolan. Årets program har temat
”Bostäder för unga”. Sista anmälningsdag är den 31 oktober.
Beslutsunderlag
Inbjudan till bostadsforum
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-10-09
Kommunstyrelsen beslut
På förslag av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) beslutar kommunstyrelsen
följande:
− Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bereds möjlighet att delta i
”Bostadsforum – bostäder för unga” den 5 november 2013.
Beslutet expedieras till:
Kommunalrådskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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