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§ 57

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
− Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning.

Justerandes sign
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§ 58

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2017-02-15 med tillhörande rapport om granskning av intern kontroll avseende attestering av leverantörsfakturor.
Länsstyrelsens beslut 2017-02-28 att utse Christoffer Gullberg (M) till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Fredrik Nordenankar (M) samt Håkan
Svenningsson (M) till ny ersättare.
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar den nya ledamoten och den nya ersättaren välkomna till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 59

Motion om hästunderstödd terapi som behandling och meningsfull
sysselsättning
Ks/2017:179 711
Sammanfattning
Kristian Aronsson (SD) föreslår i motion 2017-03-27 att hästunderstödd terapi
införs som behandling och meningsfull sysselsättning för ungdomar 14-25 år
som av olika skäl inte befinner sig i studier eller arbete och har tappat motivationen. Hästunderstödd terapi, som är en så kallad grön rehabilitering kännetecknas av att rehabiliteringen kombineras med vistelse och aktiviteter i natur
och/eller med djur. Motionären pekar på flera positiva effekter med hästunderstödd terapi och föreslår mot denna bakgrund följande:
• Att kommunfullmäktige utreder möjligheten till att starta hästunderstödd terapi/behandling.
• Att kommunfullmäktige beslutar om att införa hästunderstödd
terapi/behandling.
• Att kostnaden inarbetas i VIP 2018-2020.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fodras.

Beslutet expedieras till:
Ks
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§ 60

Motion om kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar
Ks/2017:185 139
Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) påtalar i motion 2017-03-29 att Migrationsverkets
boenden, dit ungdomar flyttas över när de fyller 18 eller får sin ålder uppskriven, inte är en lämplig miljö för ungdomar. De hamnar i en miljö som är psykosocialt skadlig för dem och som försvårar deras studier och rutinerna på boendena är inte anpassade till studerande ungdomar. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
• Jönköpings kommun låter ensamkommande ungdomar, som passerar
18-årsgränsen, bo kvar på sitt kommunala boende tills asylprocessen är
klar.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes sign
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§ 61

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a) om Huskvarna bibliotek
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Medborgaförslaget om Huskvarna bibliotek överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
S Jonsson
Ks
Diariet

Justerandes sign
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§ 62

Interpellation om trygghetslarmen vid kommunens äldreboende
Ks/2017:131 700
Hans-Lennart Stenqvist (S) anför i interpellation 2017-02-11 att enligt uppgifter i media har trygghetslarmen vid Kålgårdens äldreboende varit helt eller
delvis ur funktion och att de långdragna driftstörningarna beror på svårigheter
att få fram reservdelar. Under förutsättning att uppgifterna stämmer vill HansLennart Stenqvist (S) fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) följande:
• Tycker du att driftstörningar i den omfattning som framkommer är
acceptabla?
• Vilka system och rutiner finns för att säkerställa att driftstörningar
snabbt/snabbare kan åtgärdas?
• Vad är förklaringen till att reservdelar inte finns tillgängliga på tekniska
förvaltningen och/eller hos leverantören?
• Finns liknande larm på övriga äldreboenden, och därmed risk för motsvarande driftstörningar?
• Finns, mot bakgrund av det inträffade, anledning överväga att byta
larmsystem?
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 32 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30 av
tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2017-02-11
Tekniska nämndens ordförande Anders Jörgenssons (M) interpellationssvar
2017-03-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Interpellationen förklaras vara besvarad.
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§ 63

Interpellation om kontroll av offentligt finansierade välfärdsföretag
Ks/2017:134 050
Sammanfattning
Andreas Persson (S) anför i interpellation 2017-02-22 att medias granskning,
av städföretag som Jönköpings kommun anlitat, visat på missförhållanden utan
att kommunens kontrollsystem kunnat upptäcka dem. Mot denna bakgrund vill
Andreas Persson (S) fråga kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson
(C) följande:
• Ställer vi tillräckliga krav i samband med upphandlingarna så att vi har
möjlighet att agera när sådant här uppdagas?
• Vilka kontroller har Jönköpings kommun egentligen gjort av det här
aktuella företaget?
• Vilka kontroller gör vi generellt för att säkerställa att medborgarnas
skattepengar inte hamnar i fickorna på företag som inte följer de krav
som vi ställer?
• Nu när detta kommit upp i ljuset, hur ser vi till att företag som bedriver
verksamhet för våra skattepengar och som agerar på detta viset skall
kunna upptäckas i våra egna kontroller i framtiden, istället för att vi
som nu, får reda på det genom artiklar i media?
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 33 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-30 av
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation 2017-02-22
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilssons (C) interpellationssvar
2017-03-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Interpellationen förklaras vara besvarad.
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2017-03-30

§ 64

Fråga om handläggning av serveringstillstånd
Hans-Lennart Stenqvist (S) vill fråga socialnämndens ordförande Ola Nilsson
(KD) vad det är som gör att oklarheter kring serveringstillstånden återkommande uppmärksammas och vad det är som ska utredas.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
− Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes sign
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2017-03-30

§ 65

Fråga om undersökning av mark före byggnation m.m.
Eva Swedberg (S) vill fråga stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders
Samuelsson (C) om stadsbyggnadsförvaltningen avser att förändra det tillvägagångssätt som används då mark inom Jönköpings inre centralort undersöks före
exempelvis nybyggnation.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
− Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Befolkningsprognos 2017-2020 med utblick mot 2026
Ks/2017:109 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2017–2020. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en realistisk folkmängd tio år framåt i tiden,
vilket för årets prognos innebär år 2026.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-27 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 800–1 600 personer
för perioden 2017–2020.
− I en utblick mot 2026 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 149 000–154 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Stadskontorets prognos är en god tjänstemannaprodukt, men har de begränsningar som en sådan har i det att den måste förlita sig till stor del på extrapoleringar och inte kan ta hänsyn till politiska förändringar.
Vi är övertygade om att de tal för inflyttning från utlandet som prognosen bygger på kommer att bli mindre. Vi tror att det inte kommer att vara politiskt möjligt att fortsätta nuvarande utveckling vare sig på kommunal eller statlig nivå.
Prognosen bör utgå från ett betydligt mindre inflyttningsnetto.”

Justerandes sign
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2017-03-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMarie Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
• Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 800–1 600 personer
för perioden 2017–2020.
• I en utblick mot 2026 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 149 000–154 000 invånare.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Yrkanden
Ann-Marie Nilsson (C), Ciczie Weidby (V), Ola Nilsson (KD), Ilan De Basso
(S), Inger Gustafsson (L) och Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Staffan Eklöf för SD-gruppen yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till kommunstyrelsens förslag respektive avslag enligt Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens
förslag bifallits.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag.
Upprop förrättas och därvid avges 73 ja-röster mot 7 nej-röster varjämte 1
ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Stadskontorets prognos är en god tjänstemannaprodukt, men har de begränsningar som en sådan har i det att den måste förlita sig till stor del på extrapoleringar och inte kan ta hänsyn till politiska förändringar.
Vi är övertygade om att de tal för inflyttning från utlandet som prognosen bygger på kommer att bli mindre. Vi tror att det inte kommer att vara politiskt möjligt att fortsätta nuvarande utveckling vare sig på kommunal eller statlig nivå.
Prognosen bör utgå från ett betydligt mindre inflyttningsnetto.”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 800–1 600 personer
för perioden 2017–2020.
− I en utblick mot 2026 antas en utveckling som medför att kommunens
folkmängd då uppgår till 149 000–154 000 invånare.
Justerandes sign
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Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffans Eklöfs (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Utredningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017
§ 66. Befolkningsprognos 2017-2020 med utblick mot 2026
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Villbert Soleymanian
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Maria Magui
Ola Helt
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Cecilia Knypegård
Christoffer Gullberg
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Gabriella Lönn
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Lillieström
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Inger Gustafsson
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Magnus Johansson
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare

Elisabeth Mattsson

Ingrid Öqvist

Hans Hellström

Camilla Brinkmann
Astrid Johansson

Leif-Arne Andersson
Ingegerd Hugosson

Bertil Rylner

Hans Holtz

Tuma Vergili

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017
§ 66. Befolkningsprognos 2017-2020 med utblick mot 2026
Ledamöter
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Adrian Ericson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Jens-Ove Isaksson
Katja Öz
Anna Carlsson
Mikael Rydberg
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Ciczie Weidby
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Beata Zander
Jessica Hellman

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(V)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ingalill Dahlgren Nyberg

Ingrid Forsberg

Nicklas Ödman
Elisabeth Kangas

Peter Alsén
Andreas Öggesjö
Christopher Stock

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg
Mikael Zander
SUMMA:

73

X
X
X
X
X
X
X
7

0
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§ 67

Bredbandsstöd till landsbygdsområden inom Jönköpings kommun
Ks/2017:133 005
Sammanfattning
Inom Jönköpings kommuns landsbygder pågår för närvarande en omfattande
utbyggnad av snabbt bredband (100 Mbit/s) och cirka 55 % av landsbygdshushållen har erbjudits en anslutning. Merparten av dessa hushåll ligger inom områden som genom länsstyrelsen har tilldelats statliga medel från det nationella
landsbygdsprogrammet.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 2015-04-28 § 129 att Jönköpings kommun ska medfinansiera bredbandsutbyggnaden på landsbygden, då de statliga
medlen inte kommer att räcka. Jönköpings kommun planerar därför att
medfinansiera utbyggnaden till resterande 45 % av kommunens landsbygdshushåll, genom att teckna ett samarbetsavtal med Jönköping Energi.
Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att samarbetsavtalet
med Jönköping Energi godkänns, vilket möjliggör att cirka 2 000 landsbygdshushåll inom Jönköpings kommun får tillgång till snabbt bredband. Medel för
detta finns budgeterat inom Jönköpings kommuns landsbygdsprogram.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, styrelsemöte Jönköping Energi AB, 2017-02-27 § 25
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-28
Samarbetsavtal med Jönköping Energi AB
Samarbetsavtal, bilaga 1
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Jönköping Energi innebärande
medfinansiering av utbyggnad av bredband till återstående landsbygdsområden i Jönköpings kommun under perioden 2018-2020 godkänns.
− Kommunens medfinansiering uppgående till totalt 24 mnkr i enlighet
med stadskontorets förslag för perioden 2018-2020 godkänns.
− Tillkommande kostnader för kommunen finansieras i form av att
12 mnkr disponeras av tidigare anslagna medel för landsbygdsutveckling i VIP 2017-2019. Därutöver ianspråktas 9 mnkr från
kommunstyrelsens resultatfond, oförbrukade anslag för landsbygdsutveckling. Återstående anslagsbehov uppgående till 3 mnkr inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yttrande 2017-03-01 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna hade i budgeten en lite högre ambition än Alliansen.
Därför välkomnar vi att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens resultatfond, så att fler hushåll på landsbygden kan få bredband.
Vi vill att bredbandsutbyggnadsambitionerna även ska omfatta framtida bebyggelse i landsbygdsområdena.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Jönköping Energi innebärande
medfinansiering av utbyggnad av bredband till återstående landsbygdsområden i Jönköpings kommun under perioden 2018-2020 godkänns.
− Kommunens medfinansiering uppgående till totalt 24 mnkr i enlighet
med stadskontorets förslag för perioden 2018-2020 godkänns.
− Tillkommande kostnader för kommunen finansieras i form av att
12 mnkr disponeras av tidigare anslagna medel för landsbygdsutveckling i VIP 2017-2019. Därutöver ianspråktas 9 mnkr från
kommunstyrelsens resultatfond, oförbrukade anslag för landsbygdsutveckling. Återstående anslagsbehov uppgående till 3 mnkr inarbetas i
kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Yrkande
Ann-Marie Nilsson (C), Bengt-Åke Berg (V), Werner Hilliges (KD), Kristian
Aronsson (SD), Christopher Stock (MP), Anders Samuelsson (C) och Henrik
Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Sverigedemokraterna hade i budgeten en lite högre ambition än Alliansen.
Därför välkomnar vi att medel tas i anspråk från kommunstyrelsens resultatfond, så att fler hushåll på landsbygden kan få bredband.
Vi vill att bredbandsutbyggnadsambitionerna även ska omfatta framtida bebyggelse i landsbygdsområdena.”
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Energi AB, Bredbandssamordnaren, Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Sommarjobb och feriepraktik 2017
Ks/2017:145 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2017-02-20 § 23 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2017. Förslaget innebär att 100 sommarjobb ordnas och att feriepraktik anordnas för alla behöriga sökande.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-20 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-03-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Feriepraktik anordnas 2017 för alla sökande ungdomar som sökt ett
sommarjobb men inte fått, är folkbokförda i Jönköpings kommun och
har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året
för elever inom gymnasiesärskolan.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller senare
får söka feriepraktik.
− En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med
4 200 kronor för fullgjord feriepraktik.
− Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 100 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller tidigare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt
gällande riktlinjer där kollektivavtal inte reglerar lön.
− Av arbetsmarknadsavdelningens budgeterade medel för 200 sommarjobb omfördelas 2,5 mnkr motsvarande 100 sommarjobb till en organisering av KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med
följande ändringar:

Justerandes sign
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− Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 200 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
− Den föreslagna satsningen till en organisering av KAA (kommunens
aktivitetsansvar) finansieras i första hand inom ramen för utbildningsoch arbetsmarknadsnämndens budget 2017, i andra hand genom disposition ut utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med
högst 2,5 mnkr.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
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)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (L)
Magnus Rydh (S)
Krister Johansson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Anette Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Summa

x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Feriepraktik anordnas 2017 för alla sökande ungdomar som sökt ett
sommarjobb men inte fått, är folkbokförda i Jönköpings kommun och
har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året
för elever inom gymnasiesärskolan.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller senare
får söka feriepraktik.
− En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med
4 200 kronor för fullgjord feriepraktik.
− Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 100 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller tidigare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt
gällande riktlinjer där kollektivavtal inte reglerar lön.
− Av arbetsmarknadsavdelningens budgeterade medel för 200 sommarjobb omfördelas 2,5 mnkr motsvarande 100 sommarjobb till en organisering av KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Yrkanden
Andreas Sturesson (KD), Bengt Regné (M) och Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S) och Carina Sjögren (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och därvid avges 45 ja-röster mot 36 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
Justerandes sign
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− Feriepraktik anordnas 2017 för alla sökande ungdomar som sökt ett
sommarjobb men inte fått, är folkbokförda i Jönköpings kommun och
har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet, eller tredje året
för elever inom gymnasiesärskolan.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1997 eller senare
får söka feriepraktik.
− En period i feriepraktik omfattar 90 timmar och ersättning utgår med
4 200 kronor för fullgjord feriepraktik.
− Under i huvudsak juni – augusti 2017 anordnas 100 sommarjobb för
ungdomar som är folkbokförda i Jönköpings kommun vilka avslutat
sina gymnasiestudier vårterminen 2016 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2017.
− Ungdomar i gymnasieskolans språkintroduktion födda 1996 eller tidigare erbjuds möjlighet att söka sommarjobb.
− En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön
och anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt
gällande riktlinjer där kollektivavtal inte reglerar lön.
− Av arbetsmarknadsavdelningens budgeterade medel för 200 sommarjobb omfördelas 2,5 mnkr motsvarande 100 sommarjobb till en organisering av KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Reservation
S-, MP- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes sign
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Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017
§ 68. Sommarjobb och feriepraktik 2017
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Villbert Soleymanian
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Maria Magui
Ola Helt
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Cecilia Knypegård
Christoffer Gullberg
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Gabriella Lönn
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Lillieström
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Inger Gustafsson
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Magnus Johansson
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare

Elisabeth Mattsson

Ingrid Öqvist

Hans Hellström

Astrid Johansson

Leif-Arne Andersson
Ingegerd Hugosson

Bertil Rylner

Hans Holtz

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017
§ 68. Sommarjobb och feriepraktik 2017
Ledamöter
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Adrian Ericson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Jens-Ove Isaksson
Katja Öz
Anna Carlsson
Mikael Rydberg
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Ciczie Weidby
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Beata Zander
Jessica Hellman

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(V)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ja

Ingalill Dahlgren Nyberg

Ingrid Forsberg

Nicklas Ödman
Elisabeth Kangas

Peter Alsén
Andreas Öggesjö
Christopher Stock

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

36

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X

Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg
Mikael Zander
SUMMA:
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§ 69

Program för hållbar utveckling - miljö, uppföljning 2016
Ks/2017:90 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2016
redovisas i uppföljningsrapport Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2016. Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö
(remissversion 2018-2025) uppdateras i enlighet med vad som framkommit i
genomförd uppföljning.
I uppföljningsrapporten redovisas även för information en uppföljning av
miljömålsanslag, energieffektiviseringsarbete samt klimatväxlingsavgift.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning av 2016, daterad
2017-02-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2018-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
• Analys – närhet till grönområden: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Lillån-Bankeryd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Strömsbergsbäcken: Biotopvårdande åtgärder ställs in.
• Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Kompensation vid exploatering av naturområden: Åtgärden skjuts
fram till 2017.
• Information om skyddsvärda träd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Utredningsområde A6: Åtgärden skjuts fram till 2018.
• Bytespunkter/koncept för lokala järnvägsstationer: Åtgärden skjuts
fram till 2018.
• Översyn av cykelprogram: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• MM-arbete i planeringsprocessen: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Cykelvägnätet i Jönköpings kommun: Åtgärden stryks.
• Vattenförsörjningsplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
• Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Justerandes sign
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Klimatsmarta resor – socialtjänsten: Åtgärden skjuts fram till 2018.
Miljözon – tunga fordon: Åtgärden skjuts fram till 2017.
IT- verktyg för kemiska produkter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter: Åtgärden
skjuts fram till 2017.
Nybyggnation och större ombyggnation: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Underhåll och reparation: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Förskolor och skolor: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Information och påverkan på aktörer: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Minskade avfallsmängder: Målet utgår.
Samordnad återbruksdistribution – förstudie: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet men
redovisas i Hållbarometern.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2017-03-01 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2018-2025) ska,
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
• Analys – närhet till grönområden: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Rikkärr: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Lillån-Bankeryd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Strömsbergsbäcken: Biotopvårdande åtgärder ställs in.
• Bevara gammal skog: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Rödlistade arter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Kompensation vid exploatering av naturområden: Åtgärden skjuts
fram till 2017.
• Information om skyddsvärda träd: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Utredningsområde A6: Åtgärden skjuts fram till 2018.
• Bytespunkter/koncept för lokala järnvägsstationer: Åtgärden skjuts
fram till 2018.
• Översyn av cykelprogram: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• MM-arbete i planeringsprocessen: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Cykelvägnätet i Jönköpings kommun: Åtgärden stryks.
• Vattenförsörjningsplan: Åtgärden skjuts fram till 2017.
• Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
• Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Justerandes sign
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Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Klimatsmarta resor – socialtjänsten: Åtgärden skjuts fram till 2018.
Miljözon – tunga fordon: Åtgärden skjuts fram till 2017.
IT- verktyg för kemiska produkter: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter: Åtgärden
skjuts fram till 2017.
Nybyggnation och större ombyggnation: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Underhåll och reparation: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Förskolor och skolor: Åtgärden skjuts fram till 2017.
Information och påverkan på aktörer: Åtgärden skjuts fram till
2017.
Minskade avfallsmängder: Målet utgår.
Samordnad återbruksdistribution – förstudie: Åtgärden skjuts fram
till 2017.
Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet men
redovisas i Hållbarometern.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Yrkande
Carin Berggren (M), Mona Forsberg (S) och Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Uppdrag till kommunstyrelsen att göra en översyn av dels hur
kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt,
dels nämndorganisationen och hanteringen angående miljö- och
skyddsfrågor i kommunen
Ks/2014:385 400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2014-06-18 § 147 i samband med behandlingen av
parlamentariska kommitténs slutrapport att uppdra till kommunstyrelsen att
göra en översyn av hur kompetensen vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på
bästa sätt i Jönköpings kommun. Kommunstyrelsen gavs även i uppdrag att
göra en allmän översyn vad gäller nämndorganisationen och hanteringen av
miljö- och skyddsfrågor i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-02-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Den av kommunfullmäktige 2016-08-22 utsedda parlamentariska
kommittén ges i uppdrag att avgöra om man ytterligare, utöver vad som
gjordes av den tidigare kommittén, vill överväga hur kompetensen vad
gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt, nämndorganisationen
samt hanteringen av miljö- och skyddsfrågor i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Den av kommunfullmäktige 2016-08-22 utsedda parlamentariska
kommittén ges i uppdrag att avgöra om man ytterligare, utöver vad som
gjordes av den tidigare kommittén, vill överväga hur kompetensen vad
gäller miljöfrågor kan tillvaratas på bästa sätt, nämndorganisationen
samt hanteringen av miljö- och skyddsfrågor i Jönköpings kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ks/2017:128 003
Sammanfattning
Nu gällande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs av
kommunfullmäktige med beslut 2014-12-18, § 278. Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort en översyn av reglementet och tagit fram ett förslag till nytt
reglemente med tillägg och förtydliganden.
Från september 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa
kemiska ämnen, s.k. sprängämnesprekursorer. Produkter som kan innehålla
sprängämnesprekursorer är t.ex. blekmedel, lösningsmedel och pyrotekniska
produkter. Den största volymen är dock mineralgödsel. En stor grupp användare av produkter med sprängämnesprekursorer är lantbrukare. Kommunens
ansvar för tillsyn enligt lagen bör läggas på miljö-och hälsoskyddsnämnden,
eftersom nämnden har ansvar för tillsyn bl.a. vad gäller kemiska bekämningsmedel. Nämnden har även samordningsansvar för kommunens kemikalieplan.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar enligt lagen om sprängämnesprekursorer skrivs in i § 5 i förslaget till reglemente.
Sedan 2016 har miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvar för att samordna
nämndernas arbete att genomföra och följa upp kommunens kemikalieplan.
Uppgiften anges i § 6 tredje strecksatsen i förslaget till reglemente.
Övriga ändringar i förslaget till reglemente är av redaktionell art.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2017-02-09 § 149 beslutat följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-02-09 § 149 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag med följande tillägg:
− Det nya reglementet gäller från och med 2017-04-15.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas.
− Det nya reglementet gäller från och med 2017-04-15.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Mhn
J Isaksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-4 år 2016
Ks/2017:150 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar en rapport över bostadsbyggandet i
Jönköpings kommun för kvartal 1-4 år 2016 tillsammans med redovisning över
antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-02-21 § 45 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2016 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-03-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-4 år 2016 i Jönköpings
kommun läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Seyoum Araya
Seyoum Araya (MP) anhåller i skrivelse 2017-03-09 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
− Seyoum Araya (MP) beviljas begärt entledigande.
− Hos Länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny
ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.

Beslutet expedieras till:
S Araya
Länsstyrelsen
Löneservice
K Axelsson
M Röstedal
U Freijd

Justerandes sign
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§ 74

Ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Peter Alsén (MP) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Peter Alsén (MP) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ersättare i socialnämnden utses Gunvor Runström (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
P Alsén
G Runström
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Ledamot och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Britt-Marie Gyllensvaan
(MP) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Britt-Marie Gyllensvaan (MP) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses nuvarande
ersättaren Frida Edman (MP).
− Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses nuvarande
ledamoten Britt-Marie Gyllensvaan (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
B-M Gyllensvaan
F Edman
Mhn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Ledamot och ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Mats Larsson Weidman
(MP) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska
nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Mats Larsson Weidman (MP) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot i tekniska nämnden utses nuvarande ersättaren Robin
Hansson (MP).
− Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Bob Lind (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M L Weidman
R Hansson
B Lind
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Ledamot tillika ordförande i kommundelsråd NorrahammarHovslätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Mi Lilja (S) har hemställt
om entledigande från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Mi Lilja (S) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot tillika ordförande i kommundelsråd NorrahammarHovslätt utses Johan Söderman (S).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Lilja
J Söderman
Kdr Norrahammar-Hovslätt
Löneservice
U Freijd
Nämnderna
S Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Erika Lennartsson (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Erika Lennartsson (S) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses Linda Vestman (S).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
E Lennartsson
L Vestman
Kfn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Annett Kjellberg (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Annett Kjellberg (S) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ersättare i äldrenämnden utses Manige Beik (S).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
A Kjellberg
M Beik
Än
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Ledamot och ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Magnus Boman (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Magnus Boman (S) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot i tekniska nämnden utses nuvarande ersättaren HansLennart Stenqvist (S).
− Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Lars Stråth (S).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Boman
H-L Stenqvist
L Stråth
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Ledamöter och ordförande i Rosenlunds Fastighets AB
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 § 333 att kommunens förvaltningsbolag ska samlas i en egen koncern under Jönköpings Rådhus AB och därav
väljs nya styrelser i bolagen.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Mats Grennborg (KD)
ledamot tillika ordförande, Christer Gustafsson (M) ledamot tillika 1:e vice
ordförande, Alf Gustafsson (S) ledamot tillika 2:e vice ordförande, Lars-Åke
Bertilsson (M) ledamot och Christopher Rydell (S) ledamot har hemställt om
entledigande från sina uppdrag i Rosenlunds Fastighets AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Mats Grennborg (KD), Christer Gustafsson (M), Alf Gustafsson (S),
Lars-Åke Bertilsson (M) och Christopher Rydell (S) beviljas begärda
entledigande.
− Till nya ledamöter i Rosenlunds Fastighets AB utses Thomas
Bergholm, Mattias Hultberg, Eva Nilenfjord och Kent Gustafsson.
− Till ny ordförande för Rosenlunds Fastighets AB utses Thomas
Bergholm.
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
De entledigande ledamöterna
De valda
Jönköpings Rådhus AB
Rosenlunds Fastighets AB
Finansavdelningen
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign
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§ 82

Ledamöter och ordförande i Jönköpings kommuns Parkerings AB
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 § 333 att kommunens förvaltningsbolag ska samlas i en egen koncern under Jönköpings Rådhus AB och därav
väljs nya styrelser i bolagen.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Ola Helt (M) ledamot tillika
ordförande, Hanns Boris (KD) ledamot tillika 1:e vice ordförande, HansLennart Stenqvist (S) ledamot tillika 2:e vice ordförande, Ia Andersson (S)
ledamot och Anders Jörgensson (M) ledamot har hemställt om entledigande
från sina uppdrag i Jönköpings kommuns Parkerings AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Ola Helt (M), Hanns Boris (KD), Hans-Lennart Stenqvist (S), Ia
Andersson (S) och Anders Jörgensson (M) beviljas begärda
entledigande.
− Till nya ledamöter i Jönköpings kommuns Parkering AB utses Thomas
Bergholm, Mattias Hultberg och Eva Nilenfjord.
− Till ny ordförande för Jönköpings kommuns Parkerings AB utses
Thomas Bergholm.
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
De entledigande ledamöterna
De valda
Jönköpings Rådhus AB
Jönköpings kommuns Parkering AB
Finansavdelningen
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

§ 83

Ledamöter och ordförande i Jönköpings kommuns Förvaltnings AB
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 § 333 att kommunens förvaltningsbolag ska samlas i en egen koncern under Jönköpings Rådhus AB och därav
väljs nya styrelser i bolagen.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Ann-Marie Nilsson (C)
ledamot tillika ordförande, Carin Berggren (M) ledamot tillika 1:e vice
ordförande, Andreas Sturesson (KD), ledamot, Ilan De Basso (S) ledamot tilllika 2:e vice ordförande och Mona Forsberg (S) ledamot har hemställt om
entledigande från sina uppdrag i Jönköpings kommuns Förvaltnings AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Ann-Marie Nilsson (C), Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD),
Ilan De Basso (S) och Mona Forsberg (S) beviljas begärda
entledigande.
− Till nya ledamöter i Jönköpings kommuns Förvaltnings AB utses
Thomas Bergholm, Mattias Hultberg och Eva Nilenfjord.
− Till ny ordförande för Jönköpings kommuns Förvaltnings AB utses
Thomas Bergholm.
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
De entledigande ledamöterna
De valda
Jönköpings Rådhus AB
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB
Finansavdelningen
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

§ 84

Ledamöter och ordförande i Jönköping Airport Fastighets AB
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 § 333 att till följd av att kommunens förvaltningsbolag ska samlas i en egen koncern under Jönköpings
Rådhus AB påbörja arbetet med att avveckla Jönköping Airport Fastighets AB.
En ny styrelse väljs tills bolagets avvecklats.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-03-30 att Ann-Marie Nilsson (C)
ledamot tillika ordförande, Carin Berggren (M) ledamot tillika 1:e vice
ordförande, Andreas Sturesson (KD), ledamot, Ilan De Basso (S) ledamot tilllika 2:e vice ordförande och Mona Forsberg (S) ledamot har hemställt om
entledigande från sina uppdrag i Jönköping Airport Fastighets AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Ann-Marie Nilsson (C), Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD),
Ilan De Basso (S) samt Mona Forsberg (S) beviljas begärda
entledigande.
− Till nya ledamöter i Jönköping Airport Fastighets AB utses Carl-Johan
Korsås, Eva Nilenfjord och Mattias Hultberg.
− Till ny ordförande för Jönköping Airport Fastighets AB utses CarlJohan Korsås.
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
De entledigande ledamöterna
De valda
Jönköping Airport Fastighets AB
Finansavdelningen
Löneservice
U Freijd
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