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Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2014
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Laila Wiman Larsson (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Sema Kösebas (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Bo Grennhag (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Karin Hannus (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Eva Stråth (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Rydberg (S)
Greger Svensson (S)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gerd Pettersson autoers. kl. 17.00
Margareta Lorén autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Birgersson autoers. kl. 17.00
Ankom kl. 17:00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Maria Magui autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Olof Darelid autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Bertil Rylner autoers. kl. 17.00
Ann-Marie Hedlund ers. kl. 19:16 § 175
Ankom kl. 17:32 § 168
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Stefan Gustavsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2014
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Christopher Rydell (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Från kl. 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17.00 till kl. 18:03 § 170, ord. ankom kl. 18:03 § 171
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kjell Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19:14 § 174, Ghada Melle ers. kl. 19:14 § 175
Från kl. 17.00
Fatime Elezi autoers. kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:09 § 165, ord. ankom kl. 17:09 § 166
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:05 § 164, ord. ankom kl. 17:05 § 165
Från kl. 17.00, ej § 178
Från kl. 17.00
Marcus Fredriksson ers. kl. 17:05 § 165
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anita Winberg ers. kl. 17:00
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§ 163

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2014-06-25 att avslå E.ON Wind Sweden AB:s ansökan
om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation
för vindkraft på fastigheten Bunnström 10:1 m.fl. i Jönköpings kommun.
Kommunrevisonens skrivelse 2014-06-17 med överlämnande av rapport om
granskning av det strategiska personalarbetet i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Motion om hundvänlig stad
Ks 2014:329 330
Sammanfattning
Ingrid Öquist (M) anför i motion 2014-08-18 att det endast finns två hundrastgårdar i Jönköping och att dessa är i dåligt skick. Det anförs vidare att det saknas möjlighet för hundägare att kunna bada med sina hundar. Mot denna bakgrund yrkar motionären att det ska finnas fungerande hundrastplatser- och bad i
Jönköping.
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
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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§ 166

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om att stoppa användningen av små gatstenar i centrala Jönköping

b) om vargfri kommun
c)

om förbättringar för badande i Rocksjön vid John Bauers park

d) om förbättrad cykelled mellan Barnarp och Råslätt
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om att stoppa användningen av små gatstenar i centrala
Jönköping överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om vargfri kommun överlåts till kommunstyrelsen för
beslut.
– Medborgarförslaget om förbättringar för badande i Rocksjön vid John
Bauers park överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om förbättrad cykelled mellan Barnarp och Råslätt
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
P Hedfors
J Christiansson
L A Jansson
B Blom
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Interpellation om skolbibliotek i gymnasieskolorna
Ks/2014:293 880
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2014-06-17 att kommunen ansvarar för
folk- och skolbiblioteksverksamheten samt att skolbiblioteken enligt bibliotekslagen ska främja språkutveckling och stimulera läsintresse. Mot denna
bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Berggren (M) följande:
1. Vilka gymnasieskolor i vår kommun saknar skolbibliotek? Av vilka
skäl?
2. Av de skolor som har sådana: ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är
dessa?
3. Är skolbiblioteken bemannade? Om så är fallet, i vilken utsträckning?
4. Vilka skolor har bokrum/boksamling? Ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa?
5. Enligt Kulturrådet (2009) "förefaller" biblioteksverksamheten ha minskat sedan 2002. Gäller detta även i vår kommun?
6. Anser du att biblioteksverksamheten vid de kommunala skolorna i vår
kommun är bra?
7. Anser du att biblioteksverksamheten vid de s.k. fristående skolorna i vår
kommun är bra?
8. Hur ämnar du arbeta med frågan om skolbiblioteken framöver?
Kommunfullmäktige har 2014-06-18 § 142 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 av
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Berggren (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-06-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Berggrens (M)
interpellationssvar inkommet 2014-08-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Interpellation om skolbibliotek i grundskolorna
Ks/2014:294 880
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2014-06-17 att kommunen ansvarar för
folk- och skolbiblioteksverksamheten samt att skolbiblioteken enligt bibliotekslagen ska främja språkutveckling och stimulera läsintresse. Mot denna
bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) följande:
1. Vilka grundskolor i vår kommun saknar skolbibliotek? Av vilka skäl?
2. Av de skolor som har sådana: ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är
dessa?
3. Är skolbiblioteken bemannade? Om så är fallet, i vilken utsträckning?
4. Vilka skolor har bokrum/boksamling? Ungefär hur stora, mätt i antal volymer, är dessa?
5. Enligt Kulturrådet (2009) "förefaller" biblioteksverksamheten ha minskat sedan 2002. Gäller detta även i vår kommun?
6. Anser du att biblioteksverksamheten vid de kommunala skolorna i vår
kommun är bra?
7. Anser du att biblioteksverksamheten vid de s.k. fristående skolorna i vår
kommun är bra?
8. Hur ämnar du arbeta med frågan om skolbiblioteken framöver?
Kommunfullmäktige har 2014-06-18 § 143 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28 av
barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-06-17
Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhags (M) interpellationssvar inkommet 2014-08-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Fråga om antal medarbetare per enhetschef inom socialförvaltningen
Ks/2014:337 700
Elin Rydberg (S) anför att kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tidigare i
kommunfullmäktige uttalat att det pågår ett arbete för att minska antalet medarbetare per enhetschef inom socialförvaltningen. Elin Rydberg (S) vill av
denna anledning fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) om detta
stämmer.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Lokaler för särskola vid Sanda utbildningscenter
Ks/2014:269 292
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2014-04-14 § 51 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att ställa 36 mnkr till tekniska nämndens förfogande för ombyggnation av lokaler vid Sanda utbildningscenter för särskolans
behov.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 51 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-06-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-06-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beakta den i
kommunalrådsyttrandet angivna inriktningen för fortsatt utveckling av
Sanda utbildningscenter och vid behov återkomma till kommunfullmäktige
för reviderat beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag till lokalprogram innebärande ombyggnation av del av Sanda utbildningscenter medförande en investeringsutgift uppgående till 36 000 tkr godkänns.
− Anslag med 10 400 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för
slutförande av projektering och upphandling samt igångsättning av ombyggnad.
− Minskat anslagsbehov under 2014 med 10 024 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
25 524 tkr beaktas i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2015.
− Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att beakta den i
kommunalrådsyttrandet angivna inriktningen för fortsatt utveckling av
Sanda utbildningscenter och vid behov återkomma till kommunfullmäktige
för reviderat beslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Peter Jutterström (M) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Uppdrag till äldrenämnden att följa upp utvärdering av anhörigstöd
samt utreda hur kommunens stöd till personer som vårdar en anhörig långsiktigt bör utformas
Ks/2014:170 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-31 § 279 i samband med beslut om
VIP 2014-2016 att ge äldrenämnden i uppdrag att följa upp den utvärdering av
anhörigstödet som gjordes under föregående mandatperiod samt utreda hur
kommunens stöd till personer som vårdar en anhörig långsiktigt bör utformas.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige i augusti 2014.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-06-18 § 83 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Ilan De Basso (S), Eva Stråth (KD), Kenneth Kindblom för V-gruppen och
Lynn Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Uppdrag till kulturnämnden att presentera en utredning om konsthall
Ks/2012:173 865
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-27 § 319 i samband med behandling
av VIP 2012-2014 att ge kulturnämnden i uppdrag att presentera en utredning
om konsthall under 2012. Kommunfullmäktige har därefter meddelats att utredning om en eventuell konsthall i Jönköping presenteras under 2014. Kulturnämnden redovisar slutrapport angående den genomförda utredningen.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2014-05-14 § 76-77 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kulturnämndens slutrapport i frågan om konsthall i Jönköping godkänns.
− Finansieringen av kulturnämndens projekt ”Konsthall på väg” övervägs i
arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2015-2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kulturnämndens slutrapport i frågan om konsthall i Jönköping godkänns.
− Finansieringen av kulturnämndens projekt ”Konsthall på väg” övervägs i
arbetet med verksamhets- och investeringsplan 2015-2017.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Inger Gustafsson (FP) och Henrik Andersson för S-gruppen yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kn
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§ 173

Avgift för matportion inom äldreomsorgen
Ks/2014:228 739
Sammanfattning
Äldrenämnden beslutade 2013-12-18 § 133 att införa ett valfrihetssystem för
tillagning och distribution av lunchmåltider i ordinärt boende. Som en följd av
beslutet har äldrenämnden 2014-04-16 § 59 beslutat föreslå kommunfullmäktige att den enskildes avgift för kyld matportion fastställs till 30 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 170 i enlighet med äldrenämndens
beslut att föreslå kommunfullmäktige att den enskildes avgift för kyld hemsänd
lunch i ordinärt boende fastställs till 30 kronor. Kommunfullmäktige beslutade
2014-06-18 § 152 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en fördjupad konsekvensanalys av kostnaderna för att införa fler matproducenter.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2014-04-16 § 59 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-13
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 152
Stadskontorets yttrande 2014-07-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-07-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgift för kyld hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende fastställs till 30
kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− Avgift för varm hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende är oförändrad,
det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift
för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan
hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen
med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-08-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Den enskildes avgift för kyld hemsänd lunch i ordinärt boende fastställs till
30 kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med
hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
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− Den enskildes avgift för varm hemsänd lunch i ordinärt boende är oförändrad, det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi socialdemokrater är positiva till att äldre ska få välja sin mat. Vi vill därför
också utveckla verksamheten genom att erbjuda möjlighet till matlagning i de
äldres hem.
Det är uppenbart att det föreslagna systemet kommer att ha både ekonomiska
och verksamhetsmässiga effekter vad bl.a. avser personal och lokaler. Dessa är
alltjämt oklara. Detta var bakgrunden till kommunfullmäktiges återremiss i
ärendet om avgift för matportion. Vi beklagar att majoriteten inte genomfört
någon utredning för att belysa ovannämnda frågeställningar. Vi konstaterar att
det bristfälliga underlaget inte ger svar på om den föreslagna avgiften är rimlig
eller inte.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Den enskildes avgift för kyld hemsänd lunch i ordinärt boende fastställs till
30 kr per portion inklusive hemtransport. Avgiften räknas upp årligen med
hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− Den enskildes avgift för varm hemsänd lunch i ordinärt boende är oförändrad, det vill säga 46 kr per portion. I likhet med tidigare utgår en transportavgift för varm hemsänd lunch på 7 kr per dag för brukare som inte har annan hemtjänstinsats givet att avgiftsutrymme finns. Avgiften räknas upp årligen med hänsyn tagen till procentuell förändring av prisbasbeloppet aktuellt år.
− En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för införandet av ett valfrihetssystem för hemsänd lunch till brukare i ordinärt boende ska ske och
rapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med bokslut 2015.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Eva Stråth (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Protokollsanteckning
Ilan De Basso för S-gruppen låter till protokollet anteckna detsamma som han
gjort vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Än
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§ 174

Genomförandeavtal förbifart Barnarp
Ks/2014:309 519
Sammanfattning
LogPoint AB har förhandlat fram ett utkast till genomförandeavtal rörande
byggnation av förbifart Barnarp. Genomförandeavtalet innebär att kommunen
förbinder sig att, tillsammans med Trafikverket, uppföra en 2,1 km lång väg
söder om Barnarp i syfte att minska trafikbelastningen på tätorten BarnarpOdensjö. Avtalet reglerar parternas ansvar vad gäller genomförande av marklösen samt byggnation av väg. Avtalet medför också ett förändrat väghållaransvar i det aktuella området. Projektet finns med i VIP 2014-2016 till en total
utgift om 32,6 mnkr. Utgift för genomförande av projektet i enlighet med förslaget till genomförandeavtal bedöms rymmas inom budgeterat belopp.
Beslutsunderlag
Förslag till genomförandeavtal väg 661 och 842, förbifart Barnarp
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket benämnt Genomförandeavtal Väg 661 och 842, förbifart Barnarp godkänns.
− Anslag med 20 mnkr 2015 och 10 mnkr 2016 för byggnation av förbifart
Barnarp inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015-2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket benämnt Genomförandeavtal Väg 661 och 842, förbifart Barnarp godkänns.
− Anslag med 20 mnkr 2015 och 10 mnkr 2016 för byggnation av förbifart
Barnarp inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015-2017.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Anders Samuelsson (C) och Pelle Nordin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Avtal mellan Jönköpings kommun och Trafikverket benämnt Genomförandeavtal Väg 661 och 842, förbifart Barnarp godkänns.
− Anslag med 20 mnkr 2015 och 10 mnkr 2016 för byggnation av förbifart
Barnarp inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2015-2017.
Beslutet expedieras till:
Trafikverket
LogPoint AB
Ekonomichefen
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§ 175

Utökat rambelopp för certifikatprogram respektive obligationsprogram (MTN-program)
Ks/2014:254 045
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 376 att upprätta kapitalmarknadsprogram. Beslutet innefattade även upprättande av certifikatprogram, utökning av obligationsprogram (MTN-program) samt kreditvärderingsprocess.
Med anledning av att villkoren för kommunkoncernens upplåning via certifikatprogram och MTN-program har varit fördelaktiga samt att kommunen har
ett behov av nyupplåning för nyinvesteringar de kommande åren föreslås att
Jönköpings kommun utökar rambeloppen till 2 500 mnkr för certifikatprogrammet respektive 4 000 mnkr för MTN-programmet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun utökar befintligt certifikatprogram från 1 500 mnkr
till ett rambelopp om 2 500 mnkr.
− Jönköpings kommun utökar befintligt MTN-program från 2 000 mnkr till
ett rambelopp om 4 000 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jönköpings kommun utökar befintligt certifikatprogram från 1 500 mnkr
till ett rambelopp om 2 500 mnkr.
− Jönköpings kommun utökar befintligt MTN-program från 2 000 mnkr till
ett rambelopp om 4 000 mnkr.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Finanschefen
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§ 176

Permanentning av barn- och ungdomshälsan
Ks/2014:275 710
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-05-20 § 108 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
försöksverksamheten barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 108 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-06-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-06-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering sker inom socialnämndens budgetram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering av socialnämndens tillkommande kostnad övervägs i arbetet
med VIP 2015-2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och ungdomshälsan permanentas med delat huvudmannaskap mellan
kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping samt Jönköpings läns landsting.
− Finansiering av socialnämndens tillkommande kostnad övervägs i arbetet
med VIP 2015-2017.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Ilan De Basso (S), Ann-Marie Hedlund (FP) och AnneMarie Grennhag (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn
Habo kommun
Mulsjö kommun
Jönköpings läns landsting
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§ 177

Uppdrag att utreda hur ett ökat mottagande av upp till 17 ensamkommande flyktingbarn kan organiseras
Ks/2014:183 133
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 35 att ge socialnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande upp till 17 asylplatser bäst
kan organiseras. Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 109 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-06-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-06-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkanden
Henric Andersson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ola Nilsson (KD) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Socialnämndens redovisning godkänns.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.
Beslutet expedieras till:
Sn
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§ 178

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2013
Ks/2014:258 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2013 till kommunfullmäktige. Stiftelsens
revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum – Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2014-04-17
Styrelsen för Grenna Hembygdsförening 2014-04-15 § 64
Stadskontorets yttrande 2014-07-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2013
godkänns.
− Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
På grund av jäv deltar inte Lynn Carlsson (S) vid behandlingen av ärendet.
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Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Grenna Museum
Grenna Hembygdsförening
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§ 179

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en planering
för hur skolan ska kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet
Ks/2013:526 600
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om VIP 2014-2016 barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en planering för hur skolan ska
kunna öka medvetenheten hos barn och unga gällande risker på internet.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 § 142 att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-03-18 § 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2014-05-07 § 142
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-10 § 88 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) reviderade yttrande 2014-07-31 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-08-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
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§ 180

Om- och tillbyggnation av Flahultskolan, etapp II
Ks/2014:279 292
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2014-06-10 § 83 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta ställa sammanlagt 39,7 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av hus 2 samt nybyggnad av ersättningslokaler på Flahultsskolan.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-10 § 83 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-07-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-07-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram innebärande nybyggnation av ersättningslokaler för hus 2 på Flahultsskolan godkänns.
− Totalt anslagna medel för genomförande av projektet utökas med 2 421 tkr
innebärande en total investeringsutgift uppgående till 39 700 tkr.
− Anslag med 2 000 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av projektering och upphandling.
− Minskat anslagsbehov 2014 uppgående till 29 793 tkr beaktas i form av
motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
24 000 tkr 2015 och 8 184 tkr 2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-07-31 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram innebärande nybyggnation av ersättningslokaler för hus 2 på Flahultsskolan godkänns.
− Totalt anslagna medel för genomförande av projektet utökas med 2 421 tkr
innebärande en total investeringsutgift uppgående till 39 700 tkr.
− Anslag med 2 000 tkr 2014 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av projektering och upphandling.
Justerandes signatur
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− Minskat anslagsbehov 2014 uppgående till 29 793 tkr beaktas i form av
motsvarande minskad upplåning.
− Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till
24 000 tkr 2015 och 8 184 tkr 2016 beaktas i kommunstyrelsens förslag till
VIP 2015-2017.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Tn
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§ 181

Ändringar i arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige
Ks/2014:318 003
Sammanfattning
Nuvarande arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antogs av fullmäktige 2011-03-24 § 112. Nya regler i kommunallagen medför att ändringar i
arbetsordningen måste göras. Enligt kommunallagen utgör numera fullmäktiges presidium ett kommunalrättsligt organ som kan ges särskilda uppgifter.
Presidiets arbetsuppgifter ska framgå av fullmäktiges arbetsordning. Efter en
översyn av arbetsordningen har stadskontoret lagt fram förslag till tillägg i arbetsordningen vad gäller fullmäktigepresidiets uppgifter och även ändringsförslag i andra delar.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-06-05 § 136
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-28 med förslag till Arbetsordning för
Jönköpings kommunfullmäktige
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01. Ändringarna i §§ 34 och 35
ska dock gälla fr.o.m. 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-13
Yrkande
Ordföranden yrkar att i den föreslagna nya paragrafen om Fullmäktigespresidiets arbetsuppgifter tillförs ”Kommunens revisorer” som en ny punkt under
Kontakter och samråd med.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets förslag, med ovan yrkat tillägg, till Arbetsordning för Jönköpings kommunfullmäktige antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01. Ändringarna i
§§ 34 och 35 ska dock gälla fr.o.m. 2014-10-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kfp
Nämnderna
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Godkännande av Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
Ks/2014:307 001
Sammanfattning
Ett förslag till Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
har tagits fram i samverkan mellan länets kommuner. Arbetsordningen ska
ligga till grund för verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer för PKS
från och med 1 januari 2015. Stadskontoret redogör i denna tjänsteskrivelse för
ärendet och föreslår att arbetsordningen för PKS godkänns. Vidare föreslås att
rätten att besluta om godkännande av verksamhetsavtal mellan landstinget/regionkommunen och länets kommuner delegeras till kommunstyrelsen.
Verksamhetsavtal är under utarbetande och ett förslag till avtal förväntas vara
färdigställt i augusti 2014.
Beslutsförslagen och tidplanen för beslut i kommunfullmäktige är samordnade
i länets primärkommuner.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, 2014-06-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-08
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− att godkänna Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, daterad den 19 juni 2014
− att delegera till kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsavtal mellan
Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och Landstinget/Region Jönköpings län.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-08-18 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg i
arbetsordningen under rubriken Sammansättning:
− Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) består av 13 ledamöter och 13
ersättare, där ordinarie ledamot tillsätts av den politiska majoriteten och ersättare tillsätts av den politiska oppositionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-27
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.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Astrid Johansson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, daterad den 19 juni
2014, godkänns.
− Kommunstyrelsen ges delegation att godkänna verksamhetsavtal mellan
Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och Landstinget/Region Jönköpings län.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-08-28

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Elin Rydberg (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Rydbergs (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.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
− Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, daterad den 19 juni
2014, godkänns.
− Kommunstyrelsen ges delegation att godkänna verksamhetsavtal mellan
Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas samverkansorgan (PKS), och Landstinget/Region Jönköpings län.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Landstinget
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Antagande av detaljplan för bostäder på Barnarp 11:41, Barnarp,
Jönköpings kommun
Ks/2014:270 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-05-15 föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för bostäder på Barnarp 11:41, Barnarp, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-05-15 § 188 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådets Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Detaljplan för bostäder på Barnarp 11:41, Barnarp, Jönköpings kommun,
daterad 2014-05-06, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Detaljplan för bostäder på Barnarp 11:41, Barnarp, Jönköpings kommun,
daterad 2014-05-06, antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-08-28
Yrkande
Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Detaljplan för bostäder på Barnarp 11:41, Barnarp, Jönköpings kommun,
daterad 2014-05-06, antas.
Beslutet expedieras till:
Stbn
Länsstyrelsen via Sbk
Mn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Andreas Grubbström (M)
Andreas Grubbström (M) anhåller i skrivelse 2014-08-26 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Andreas Grubbström (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
A Grubbström
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Ersättare i kulturnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-08-28 att Mikaela Frii (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i kulturnämnden.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Mikaela Frii (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kulturnämnden utses Karin Ingemalm (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Frii
K Ingemalm
Kn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186

Tack
Alf Gustafsson (S) meddelar att dagens sammanträde är det sista sammanträdet
med Jönköpings kommunfullmäktige som han deltar i. Han vill tacka för den
tid han varit representant i kommunfullmäktige och framför ett tack till såväl
nuvarande som tidigare ledamöter i kommunfullmäktige för stimulerande arbete.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) riktar ett personligt tack till Alf
Gustafsson (S) för hans insatser för Jönköpings kommun och för ett väl uträttat
värv för Jönköpingsborna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2014
§ 182 Godkännande av arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
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
Bo Grennhag
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

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)

Ersättare

Gerd Pettersson
Margareta Lorén

Jan Birgersson

Maria Magui

Olof Darelid

Bertil Rylner
Ann-Marie Hedlund

Stefan Gustavsson

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2014
§ 182 Godkännande av arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
Elin Rydberg
Greger Svensson
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)
(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
X
X
X
X
X

Gabriel Marco

Magnus Johansson
Susanna Björkman
Kjell Johansson
Ghada Melle
Fatime Elezi

Marcus Fredriksson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
48

33

0

0

