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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Jerry Hansson (V)
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Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Karin Hagenlund autoers. kl. 17.00
Kjell Johansson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.48 § 79, ord. ankom kl. 17.48 § 80
Från kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19.48 § 81, Kjell Johansson ers. kl. 19.48 § 82
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19.21 § 81, Åsa Liborn ers. kl. 19.21 § 82
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17.00
Fatime Elezi autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom ers. från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00
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§ 75

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med de ändringarna
att ärendena 7 Interpellationer och 8 Frågor utgår då några sådana inte inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen i Östergötlands beslut 2014-03-17 gällande tillsyn över överförmyndarnämnden i Jönköping.
Länsstyrelsens beslut 2014-04-08 att utse Laila Wiman Larsson (M) till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Agneta Hugander (M).
Kommunrevisionens rapport om granskning av årsredovisningen 2013.
Ordföranden hälsar Laila Wiman Larsson (M) välkommen som ny ledamot i
kommunfullmäktige.
Med anledningen av att abonnemang till de förtroendevaldas surfplattor ska
bytas informerar ordföranden om genomförandet av detta.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Motion om att införa en kulturklassiker
Ks/2014:226 800
Sammanfattning
Inger Gustafsson (FP) och Anna Mårtensson (FP) föreslår i motion
2014-03-31 att det ska införas en kulturklassiker som innebär att invånare i
Jönköpings kommun under 12 månader erbjuds att delta i olika kulturevenemang där varje besök antecknas på en talong. När talongen är ifylld ska ett
diplom utfärdas av kulturförvaltningen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger de nämnder som på olika sätt är ansvariga för och berörda av
kommunens kulturaktiviteter och utbud att lämna förslag till hur en kulturklassiker kan utformas så att kommuninvånarna kan delta och att samtidigt öka
intresset för kultur.
Med hänvisning till vad som anförs i motionen yrkar motionärerna att Jönköpings kommun erbjuder invånarna möjlighet att delta i en kulturklassiker med
start 2015-01-01.
Beslutsunderlag
Motion 2014-03-31
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Motion om medborgerligt fadderskap av offentlig konst
Ks/2014:227 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2014-04-23 föreslår Henrik Andersson (S) att ett medborgerligt fadderskap ska skapas för offentlig konst. Med hänvisning till vad
som anförs i motionen föreslås följande:
• Ge kulturnämnden i uppgift att efterlysa faddrar för de offentliga konstverk
som placerats och underhålls av kommunen.
• Skapa ett register över dessa konstverk samt dess faddrar och möjliggöra för
anmälan på kommunens hemsida.
• Kulturförvaltningen får i uppdrag att som motprestation ge faddrar inbjudningar och förhandsvisningar till kommunala kulturevenemang och events.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-04-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om arkeologipark vid länsmuseet

b) om minskning av partikelhalten på Barnarpsgatan
c)

om att låta översta våningen på ”höghushotellet” på Tändsticksområdet bli
en skybar

d) om trottoar utmed Cirkelvägen
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om arkeologipark vid länsmuseet överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om minskning av partikelhalten på Barnarpsgatan överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att låta översta våningen på ”höghushotellet” på
Tändsticksområdet bli en skybar överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om trottoar utmed Cirkelvägen överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
M Senke
M Hammarström
U Svensson
Ks
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Uppdrag att studera olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård
Ks/2013:172 219
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick genom kommunfullmäktiges beslut 2013-02-28 § 40 i
uppdrag att med en bred ansats studera olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivningar. Stadskontoret har
nu på kommunstyrelsens uppdrag fullföljt utredningen och överlämnat ärendet
till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-10
Stadskontorets rapport ”Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess
omgivning”, daterad mars 2014
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-03-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds
herrgård kan restaureras för att i huvudsak användas som intern konferensanläggning, att beaktas i förslag till verksamhets- och investeringsplan för
2015–2017.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur utemiljön vid
Rosenlunds herrgård kan utvecklas. Förslaget ska innefatta hur den historiska trädgården kan restaureras samt kostnadsbedömningar för detta. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur stallbyggnaden kan renoveras och kostnadsbedömningar för detta, för att möjliggöra en
mer utvecklad kaféverksamhet. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rosenlunds herrgårdspark (del av Rosenlund 2:3 m.fl.) i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds
herrgård kan restaureras för att i huvudsak användas som intern konferens-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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anläggning, att beaktas i förslag till verksamhets- och investeringsplan för
2015–2017.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur utemiljön vid
Rosenlunds herrgård kan utvecklas. Förslaget ska innefatta hur den historiska trädgården kan restaureras samt kostnadsbedömningar för detta. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur stallbyggnaden kan renoveras och kostnadsbedömningar för detta, för att möjliggöra en
mer utvecklad kaféverksamhet. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rosenlunds herrgårdspark (del av Rosenlund 2:3 m.fl.) i Jönköpings kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkanden
Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att första strecksatsen ges följande lydelse:
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds
herrgård kan restaureras för att användas som intern konferensanläggning
och för offentliga arrangemang, att beaktas i förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2015–2017.
Ann-Mari Nilsson (C), Peter Lundvall för MP-gruppen, Anna Mårtensson (FP),
Eva Swedberg (S) och Ewa Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med Jerry Hanssons (V) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag med den av Jerry Hansson (V) m.fl. yrkade ändringen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram underlag för hur Rosenlunds
herrgård kan restaureras för att användas som intern konferensanläggning
och för offentliga arrangemang, att beaktas i förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2015–2017.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur utemiljön vid
Rosenlunds herrgård kan utvecklas. Förslaget ska innefatta hur den historiska trädgården kan restaureras samt kostnadsbedömningar för detta. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur stallbyggnaden kan renoveras och kostnadsbedömningar för detta, för att möjliggöra en
mer utvecklad kaféverksamhet. Återredovisning ska ske till kommunfullmäktige senast i februari 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för Rosenlunds herrgårdspark (del av Rosenlund 2:3 m.fl.) i Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Tn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013
Ks/2014:173 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad och att ge
stadskontoret i uppdrag att från och med 2013 upprätta barnbokslut enligt fastställd modell. Stadskontoret har överlämnat Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-17 med Barnbokslut för Jönköpings
kommun 2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att arbeta vidare med de utvecklingsområden som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att arbeta vidare med de utvecklingsområden som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att arbeta
vidare med de utvecklingsområden som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att arbeta
vidare med de utvecklingsområden som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2013 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att arbeta vidare med de utvecklingsområden som framgår av stadskontorets tjänsteskrivelse.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Ilan De Basso (S), Magnus Rydh (S), Birgit Sievers (MP), Simon Rundqvist
(KD), Anna Mårtensson (FP), Karin Hannus (KD) och AnneMarie Grennhag
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
SBU
Nämnderna
Barnstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2013
Ks/2013:487 026
Sammanfattning
Stadskontoret har 2014-03-13 upprättat rapport angående stadskontorets samordningsarbete, projekt som fått bidrag från anslaget för integration och delaktighet samt välfärdsindikatorer för Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder. I rapporten behandlas också de redovisningar som nämnder och
bolag lämnat angående sitt integrationsarbete. Till rapporten bifogas en sammanställning över andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-13 med tillhörande rapport
Rapport angående anställda med utländsk bakgrund 2013
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-02-17 § 19 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-02-18 § 22 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2014-02-18 § 25 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-02-18 § 30 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-02-18 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2014-02-19 § 22 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-02-20 § 21 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-02-20 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Valnämndens beslut 2014-03-03 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2014-03-12 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Överförmyndarnämndens beslut 2014-04-09 § 24 med tillhörande rapport
Styrelseprotokoll Bostads AB VätterHem 2014-01-16 § 14 med tillhörande
rapport
Styrelseprotokoll Jönköping Airport AB 2014-02-20 § 32 med tillhörande rapport
Styrelseprotokoll Grennaskolan AB 2014-02-21 § 929 med tillhörande rapport
Styrelseprotokoll Jönköping Energi AB 2014-02-25 § 13
Styrelseprotokoll Jönköping Energi Nät AB 2014-02-25 § 15
Styrelseprotokoll Jönköping Energi Biogas AB 2014-02-25 § 13
Redovisning av integrationsarbetet 2013 för bolagen inom Jönköpings Energi
Rapport från AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder,
AB Grännahus 2014-03-14
Styrelseprotokoll AB Bankerydshem 2014-03-24 § 24
Styrelseprotokoll AB Norrahammars Kommunala Bostäder 2014-03-24 § 19
Justerandes signatur
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Styrelseprotokoll AB Grännahus 2014-03-24 § 16
Integrationsrapport Elmia AB inkommen 2014-03-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2013 godkänns.
− Nämnder och bolag, med de undantag som framgår av kommunalrådsyttrandet, uppmanas att ytterligare intensifiera arbetet med att anställa fler
medarbetare med utländsk bakgrund och fler chefer med utländsk bakgrund.
− Uppdrag ges till Jönköpings Rådhus AB att anordna regelbundna erfarenhetsutbyten mellan de kommunala bostadsbolagen avseende integrationsarbete.
− Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till beslut tillstyrks med den
ändringen att den fjärde strecksatsen ges följande lydelse:
− Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandena och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Anna Mårtenssons (FP)
förslag, nämligen följande:
− Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2013 godkänns.
− Nämnder och bolag, med de undantag som framgår av Anna Mårtenssons
(FP) kommunalrådsyttrande, uppmanas att ytterligare intensifiera arbetet
med att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund och fler chefer
med utländsk bakgrund.
− Uppdrag ges till Jönköpings Rådhus AB att anordna regelbundna erfarenhetsutbyten mellan de kommunala bostadsbolagen avseende integrationsarbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

− Kommunfullmäktiges beslut, Anna Mårtenssons (FP) kommunalrådsyttrande och stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder,
bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för den av kommunalrådet
Elin Rydberg (S) föreslagna ändringen i fjärde strecksatsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkanden
Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen i fjärde strecksatsen som föreslagits av Elin Rydberg (S) vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Elin Rydberg (S), Magnus Rydh (S) och Peter Lundvall (MP) instämmer i
Anna Mårtenssons (FP) yrkande.
Henric Andersson för SD-gruppen yrkar att rapporten angående kommunens
arbete för ökad integration för 2013 godkänns samt att kommunen avvecklar
allt integrationsarbete som inte är assimileringsfrämjande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag med ovan yrkad ändring i fjärde strecksatsen.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
− Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2013 godkänns.
− Nämnder och bolag, med de undantag som framgår av Anna Mårtenssons
(FP) kommunalrådsyttrande, uppmanas att ytterligare intensifiera arbetet
med att anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund och fler chefer
med utländsk bakgrund.
− Uppdrag ges till Jönköpings Rådhus AB att anordna regelbundna erfarenhetsutbyten mellan de kommunala bostadsbolagen avseende integrationsarbete.
− Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandena och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolagsstyrelser och områdesgrupper för kännedom.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen
Områdesgrupperna
Integrationssamordnare
Justerandes signatur
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§ 83

Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018
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 2014-2018”. Vid sin behandling av ärendet 2013-12-19
§ 315 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till fritidsnämnden för inhämtandet av synpunkter från ideella organisation och andra berörda
aktörer.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-06-13 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-19 § 315 om minoritetsåterremiss
Fritidsnämndens beslut 2014-03-20 § 47 med tillhörande handlingar
Förslag till Program för friluftsfrågor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018” antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-03-28 vari kommunalrådet
Birgit Sievers (MP) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018” antas
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Birgit Sievers (MP), Erik Arnalid (KD), Kenneth Kindblom (V), Magnus
Berndtzon (MP), Barbro Eng (M) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Fn, M Borgström
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§ 84
Motion om klassfarmorsystem
Ks/2013:462 600
Sammanfattning
Kristina Winberg (SD) och Henric Andersson (SD) framför i motion inkommen 2013-10-23 att ett klassfarmorsystem bör införas. Pensionerade kvinnor
och män som vill göra en insats för barn i grundskolan ska engageras genom att
vara ett stöd för elever på lektioner och raster. Med hänvisning till vad som
anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
• Jönköpings kommun ska upprätta ett klassfarmorsystem
• 500 000 kr avsätts till initiativet per år under två år
• Systemet följs upp av barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige har 2013-10-24 § 247 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-02-18 § 27 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer i kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Henric Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.
Beslutet expedieras till:
K Winberg
Bun
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§ 85

Gemensam projektorganisation Götalandsbanan
Ks/2014:178 539
Sammanfattning
De fyra stora kommunerna längs sträckningen Linköping-Göteborg har beslutat
att skapa en gemensam organisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst
och för att tillgodose det gemensamma önskemålet att banan i dess fulla
sträckning kommer till utförande senast år 2031. Samarbetet ska även verka för
att Götalandsbanan, delsträckan Linköping-Jönköping-Borås, får önskvärd
sträckning, utformning, standard och kvalité. Efter samråd med övriga samarbetspartners har stadskontoret tagit fram ett förslag till samarbetsavtal med
tillhörande uppdragbeskrivning och projektetbudget.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-14
Samarbetsavtal projektorganisation Götalandsbanan
Uppdragsbeskrivning projektorganisation Götalandsbanan
Budget projektorganisation Götalandsbanan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till samarbetsavtal mellan Göteborgs stad, Borås stad, Linköpings
kommun och Jönköpings kommun avseende gemensam projektorganisation
godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att
Jönköpings kommun kan ansvara för projektorganisationens övergripande
administration och redovisning.
− Kommunstyrelsen tillförs ett anslag uppgående till 1,5 mnkr 2014 i syfte att
täcka Jönköpings kommuns del av kostnaden för den gemensamma projektorganisationen.
− Anslaget finansieras genom disposition av medel från kommunens egna
kapital.
− Tillkommande anslagsbehov föranledd av genomförandet av projektet med
1,5 mnkr per år under 2015-2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att Jönköpings kommun kan ansvara för projektorganisationens övergripande administration och redovisning.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-03-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att kommunfullmäktige
föreslås besluta följande:
− Följande tre personer utses att representera kommunen i projektorganisationens politiska styrgrupp: Mats Green (M), Ann-Mari Nilsson (C) och Elin
Rydberg (S). Till ordförande för gruppen utses Mats Green (M).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Yrkande
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yrkar, med instämmande av kommunalrådet
Mats Green (M), den kompletteringen att representanterna i den föreslagna
styrgruppen utses till och med 2014-12-31.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att Jönköpings kommun kan ansvara för projektorganisationens övergripande administration och redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till samarbetsavtal mellan Göteborgs stad, Borås stad, Linköpings
kommun och Jönköpings kommun avseende gemensam projektorganisation
godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att
Jönköpings kommun kan ansvara för projektorganisationens övergripande
administration och redovisning.
− Kommunstyrelsen tillförs ett anslag uppgående till 1,5 mnkr 2014 i syfte att
täcka Jönköpings kommuns del av kostnaden för den gemensamma projektorganisationen.
− Anslaget finansieras genom disposition av medel från kommunens egna
kapital.
− Tillkommande anslagsbehov föranledd av genomförandet av projektet med
1,5 mnkr per år under 2015-2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
− Följande tre personer utses till och med 2014-12-31 att representera kommunen i projektorganisationens politiska styrgrupp: Mats Green (M), AnnMari Nilsson (C) och Elin Rydberg (S). Till ordförande för gruppen utses
Mats Green (M).
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Peter Lundvall (MP), Kenneth Kindblom för V-gruppen
och Magnus Berndtzon (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls
Beslutet expedieras till:
Göteborgs stad
Borås stad
Linköpings kommun
M Green
A-M Nilsson
E Rydberg
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Valberedningen
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§ 86

Organisation för exploatering inom området Södra Munksjön
Ks/2014:176 000
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB har givit VD i uppdrag att utreda frågan om bildande
av exploateringsbolag för Södra Munksjöområdet. Utredningen föreslår att ett
helägt kommunalt aktiebolag bildas med uppdraget att förvärva och förvalta
fastigheter i ramprogramområdet, kvalificera samarbetspartners som ska utveckla de byggrätter som bolaget tilldelas samt leda arbete rörande utredning
och projektering kopplat till byggnation. Bolaget föreslås också svara för att
samordna rivning och sanering på bolagets mark.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-09-23 § 62
Deloitte AB, Utredning avseende exploatering av Södra Munksjön 2013-09-04
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att fortsätta förberedelserna för
bildande av ett utvecklingsbolag för omvandlingsområdet Södra Munksjön.
− Utvecklingsbolaget organiseras i enlighet med stadskontorets förslag.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda en försäljning av kommunal
mark inom ramprogramsområdet Södra Munksjön till det nya utvecklingsbolaget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att fortsätta förberedelserna för
bildande av ett utvecklingsbolag för omvandlingsområdet Södra Munksjön.
− Utvecklingsbolaget organiseras i enlighet med stadskontorets förslag.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda en försäljning av kommunal
mark inom ramprogramsområdet Södra Munksjön till det nya utvecklingsbolaget.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärende § 87 samtidigt.
Yrkande
Mats Green (M), Alf Gustafsson för S-gruppen och Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Tn
Stadsdirektören
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§ 87

Organisationsöversyn LogPoint AB
Ks/2014:177 000
Sammanfattning
Stadskontoret har på uppdrag genomfört en organisationsöversyn av verksamheten i LogPoint AB. I inkommen tjänsteskrivelse föreslås bl.a. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att bolaget LogPoint AB avvecklas och att
uppdraget att marknadsföra och utveckla Torsviksområdet förs till kommunstyrelsen. Vidare föreslås att den verksamhet som för närvarande genomförs i
LogPoint organiseras inom stadskontoret.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att avveckla bolaget LogPoint
AB.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda en försäljning av kommunal
mark aktuell för exploatering på Torsviksområdet till det nya utvecklingsbolaget.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och marknadsföra Torsviksområdet som logistik-, transport- och industricentrum.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att avveckla bolaget LogPoint
AB.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda en försäljning av kommunal
mark aktuell för exploatering på Torsviksområdet till det nya utvecklingsbolaget.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och marknadsföra Torsviksområdet som logistik-, transport- och industricentrum.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärende § 86 samtidigt.
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Yrkande
Mats Green (M), Alf Gustafsson för S-gruppen och Ann-Mari Nilsson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
LogPoint
Tn
Stadsdirektören
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§ 88

Försäljning av del av Kålgården 1:2, Jönköpings kommun
Ks/2014:112 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal genom vilket Jönköpings
kommun försäljer del av fastigheten Kålgården 1:2, Jönköpings kommun.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-01-21 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtal genom vilket Jönköpings kommun försäljer del av fastigheten Kålgården 1:2 till en köpeskilling om 2,28 miljoner kronor godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-01-21 § 18 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till köpeavtal och tillägg till köpeavtal
Stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov 2014-03-20 § 105
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal genom vilket Jönköpings kommun försäljer del av fastigheten Kålgården 1:2 till en köpeskilling om 2,28 miljoner kronor godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bostadsfastigheter i Jönköping AB
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur en ökad
måluppfyllelse i grundskolan kan uppnås
Ks/2013:525 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31 § 279 i samband med behandling
av VIP 2014-2016 att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda hur en
ökad måluppfyllelse i grundskolan kan uppnås samt klarlägga vilka som är de
främsta faktorerna för att nå detta.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-18 § 39 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-03-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
− Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera arbetet med inkludering för att säkerställa att den sker på ett likvärdigt sätt och att inkluderingen alltid sker utifrån elevernas bästa. Utvärderingen ska redovisas till
kommunfullmäktige i december 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-04-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
− Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvärdera arbetet med inkludering för att säkerställa att den sker på ett likvärdigt sätt och att inkluderingen alltid sker utifrån elevernas bästa. Utvärderingen ska redovisas till
kommunfullmäktige i december 2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Magnus Rydh (S), AnneMarie Grennhag (M) och Ann-Marie Hedlund (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder för bredbandsutveckling
Ks/2012:423 535
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2012-09-27 § 276 till kommunstyrelsen att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt
bredband via fast nät samt trådlöst nät. Kartläggningen skulle även omfatta
aktörernas utbyggnadsplaner.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-12
Rapporten Bredbandskartläggning 2012-2013
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontoret uppdras att förnya den bredbandsstrategi som finns framtagen
för Jönköpings kommun.
− Stadskontoret uppdras att ta fram en handlingsplan för hur strategin ska genomföras.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-03-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för
bredbandsutveckling i Jönköpings kommun med en enkel, tydlig och handlingsinriktad plan för att nå målet om att 90 % av alla hushåll och företag,
såväl i tätort som på landsbygd, ska ha tillgång till snabbt bredband år
2020.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för
bredbandsutveckling i Jönköpings kommun med en enkel, tydlig och handlingsinriktad plan för att nå målet om att 90 % av alla hushåll och företag,
såväl i tätort som på landsbygd, ska ha tillgång till snabbt bredband år
2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
IS/IT-chefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Uppdrag att utvärdera tillhandahållandet av trygghetslarm som
service
Ks/2012:428 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27 § 279 att biståndsbedömning
avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och äldre ska avskaffas under
en försöksperiod oktober 2012 – december 2013. Kommunfullmäktige
beslutade samtidigt att en utvärdering av försöket ska redovisas till
kommunfullmäktige senast i april 2014.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-03-19 § 37 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-03-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Krav på biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer 80 år och
äldre avskaffas. Möjligheten att ansöka om trygghetslarm som bistånd ska
finnas kvar även i fortsättningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-03-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Krav på biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer 80 år och
äldre avskaffas. Möjligheten att ansöka om trygghetslarm som bistånd ska
finnas kvar även i fortsättningen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkanden
Eva Stråth (KD) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svenhall för SD-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
den ändringen att biståndsbedömningen för trygghetslarm ska avskaffas för
personer 75 år och äldre.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att avslå Per Svenhalls (SD) ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
− Krav på biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer 80 år och
äldre avskaffas. Möjligheten att ansöka om trygghetslarm som bistånd ska
finnas kvar även i fortsättningen.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Per Svenhalls (SD) ändringsyrkande.
Beslutet expedieras till:
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Rapport om 2013 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2014:165 019
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en rapport om 2013 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-17
Rapport om 2013 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår 2014-03-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Rapport om 2013 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport om 2013 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Högskolan i Jönköping
Jönköpings studentkår
Utredningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

§ 93

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013
Ks/2014:159 008
Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella arbete i enlighet med den internationella strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-20
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013, daterad
2014-03-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapporten för 2013 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-09
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapporten för 2013 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 läggs till
handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Kanslichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017
Ks/2014:203 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2014-2016 och budget för 2014 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2015 och 2016. Stadskontoret har, inför
arbetet med VIP 2015-2017, som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning
till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2014. Ramarna har också justerats
med hänvisning till demografi. I denna budgetprocess har sista året i planperioden en ram.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08
Anvisningar för arbetet med Verksamhets- och Investeringsplan, VIP
2015-2017 daterad 2014-04-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med
VIP 2015-2017 och budget för 2015 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-04-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med VIP 20152017 och budget för 2015 fastställs enligt kommunalrådet Elin Rydbergs (S)
förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-04-23
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Anette Höglund (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med
VIP 2015-2017 och budget för 2015 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-04-24
Yrkanden
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Rydberg (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Rydberg (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 Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2015-2017 inför arbetet med
VIP 2015-2017 och budget för 2015 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Rydbergs (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Ledamot i kommundelsråd Tenhult
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-04-24 att Jessica Haage Falkenhäll
(M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i kommundelsråd
Tenhult.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jessica Haage Falkenhäll (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Tenhult utses Rebecka Eriksson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Haage Falkenhäll
R Eriksson
Kdr Tenhult
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014
§ 94 Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Laila Wiman Larsson
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Sema Kösebas
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Eva Stråth
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Ingvar Åkerberg
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Rydberg
Greger Svensson

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(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)
(KD)
(KD)
(KD)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)

Ersättare
Bo Grennhag

Andreas Grubbström
Lars Hoel

Gerd Pettersson

Suzan Stenberg
Maria Magui

Olof Darelid

Sander Eskilsson

Bertil Rylner
Ann-Marie Hedlund

Carl Johan Stillström

Magnus Berndtzon

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

Nej

X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014
§ 94 Reviderade ekonomiska ramar för 2015-2017
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Katja Öz

Gabriel Marco
Magnus Johansson
Susanna Björkman
Karin Hagenlund

Anders Gustafsson
Kjell Johansson

Åsa Liborn

Marcus Fredriksson
Fatime Elezi

Kenneth Kindblom

Anita Winberg

X
X
X
51

30

0

0

