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§1

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 8. Frågor utgår eftersom några sådana inte inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-01-03 att utse Gerd Pettersson (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Margareta Lundgren (M).
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden informerar om att sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige publiceras på kommunens intranät en vecka före sammanträdet. Tillkommande handlingar publiceras senast kl. 14.00 på sammanträdesdagen. Sammanträdeshandlingar distribueras även i pappersform ytterligare två sammanträden.
Ordföranden hälsar Gerd Pettersson (M) välkommen som ny ersättare i kommunfullmäktige.
Vidare hälsar ordföranden f.d. chefsjurist Sven Eliasson välkommen som
tjänstgörande jurist vid dagens sammanträde.
Under sammanträdet uppmärksammar ordföranden att Ifrah Kirih (S) blivit
utsedd till ”Årets smålänning”. Kommunfullmäktige framför sina gratulationer
till utmärkelsen. Ifrah Kirih (S) framför ett tack till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Motion angående erbjudande om utökad vistelsetid i förskolan
Ks/2013:92 690
Sammanfattning
I motion inkommen 2013-01-30 anför Alf Gustafsson m.fl. för S-gruppen att
barnens rätt att ingå i ett pedagogiskt sammanhang inte ska påverkas av föräldrarnas ekonomi eller sysselsättning. Mängden och kvaliteten i förskoleaktiviteter är enligt forskning en nyckelfaktor för senare skolframgångar, inte minst
bland barn som kommer från missgynnade hemmiljöer. Mot bakgrund av vad
som anförs i motionen föreslår motionärerna följande:
– De barn som idag omfattas av den så kallade 15-timmarsregeln erbjuds utökad vistelsetid i förskolan till 20 timmar i veckan.
– Kommunfullmäktige uttrycker som sin mening att på sikt utveckla vistelsetiden generellt ytterligare för alla barn.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2013-01-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
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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§4

Medborgarförslag för åtgärder
Medborgarförslag om att göra del av Trädgårdsgatan till gågata har inkommit.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
R Grundström
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Interpellation om politiskt våld
Ks/2012:528 119
Sammanfattning
Kristina Winberg (SD) anför i interpellation daterad 2012-11-27 att Sverigedemokraternas företrädare i Jönköping har varit särskilt utsatta för politiskt
våld som resulterat i ett flertal polisanmälningar under de senaste åren. Mot
denna bakgrund vill Kristina Winberg (SD) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande:
– Anser ni att det görs tillräckligt för att förebygga och informera om politiskt
våld och trakasserier? Om inte, kommer ni att vidta åtgärder om detta?
– Finns det någon ansvarig i kommunen som sammanställer de hot, trakasserier och andra brott som riktas mot kommunens politiker?
– Har kommunen haft något möte om detta? Om ja, när och hur många deltog?
Kommunfullmäktige har beslutat medge att interpellationen framställs och
besvaras av kommunalrådet Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-11-27
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 § 324 och 2012-12-20 § 368
Kommunalrådet Mats Greens (M) interpellationssvar 2012-12-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

§6

Interpellation om städning i kommunens lokaler
Ks/2012:577 450
Sammanfattning
Mot bakgrund av att det i massmedia har rapporterats om att städningen av
sjukhus och andra vårdinrättningar har försämrats vill Jerry Hansson (V) fråga
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) följande:
– Hur är situationen i vår kommun rörande detta?
– Hur ofta städas exempelvis toaletterna i skolor och på äldreboenden?
Kommunfullmäktige har 2012-12-20 § 369 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-31 av
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-12-17
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) interpellationssvar 2013-01-11
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Interpellation om hemliga avtal mellan Jönköping Aiport och
Ryanair
Ks/2013:94 533
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation daterad 2013-01-30 att Jönköping Airport AB har tecknat ett avtal med flygbolaget Ryanair som inte är offentligt.
Mot denna bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande:
– Tillhör det vanligheterna att fortsätta med hemlighetsmakeriet efter det att
ett avtal slutits?
– Anser du att förfarandet är förenligt med offentlighetsprincipen och våra
grundläggande principer om öppenhet och transparens i vår kommun?
– Hur kan ett kommunalt bolag som går 20 miljoner back skriva ett avtal som
innehåller förpliktelser som medför betydande ekonomiska kostnader?
– Finns det någon kalkylerad kostnad förknippad med förbindelsen att marknadsföra Jönköping i Spanien?
– Hur ska denna marknadsföring gå till? Är det Jönköping Airport eller någon
annan kommunal verksamhet som ska ansvara och bekosta denna?
– Har Jönköping Airport i samband med förhandlingarna med Ryanair tagit
del av vilka villkor som ställts av Ryanair och vilka erfarenheterna är i andra
kommuner?
Beslutsunderlag
Interpellation 2013-01-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-28 av kommunstyrelsens ordförande Mats Green
(M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Program för ny översiktsplan
Ks/2012:561 212
Sammanfattning
En ny översiktsplan för kommunen ska antas senast under år 2014. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till program för arbetet vilket föreslås
fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
NY ÖP – program för ny översiktsplan
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för ny översiktsplan fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för ny översiktsplan fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sbk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Motion om friskvård för Jönköpings kommuns anställda
Ks/2012:321 029
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-06-20 föreslår Andreas Persson (S) och Elin
Lagerqvist (S) att kommunen tar fram ett gemensamt regelverk som ger alla
anställda rätt till friskvård bekostad av arbetsgivaren samt att kommunen analyserar om det med hänsyn till arbetsuppgifternas art finns personalgrupper
som bör erbjudas utökade möjligheter till friskvård och rörelse och, om så är
fallet, erbjuda dem det.
Kommunfullmäktige har 2012-06-20 § 191 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till personalutskottet och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-06-20
Stadskontorets yttrande 2012-09-20
Personalutskottets beslut 2012-09-18 § 64
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-12-05 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Elin Lagerqvist (S) och Kenneth Kindblom för V-gruppen yrkar bifall Elin
Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt
ovan.
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (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 Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 50 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte 1
ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
A Persson
Personalutskottet
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

§ 10
Motion om kommunens växthus
Ks/2010:340 298
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) har i motion 2010-06-22 föreslagit att ytor som kommunen
av konkurrensskäl själv inte kan använda för blomsterodling i kommunens
växthus istället ska användas för att förslagsvis odla grönsaker till kommunens
egna tillagningskök.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 160 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-22
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Motion om lekplatsen i Huskvarna Folkets Park
Ks/2011:447 332
Sammanfattning
Emma Kramer (S) föreslår i motion 2011-10-05 att tekniska nämnden får i
uppdrag att ersätta och montera lekutrustning som plockats ned i Huskvarna
Folkets park och att nämnden ges i uppdrag att presentera en plan för hur lekplatsen kan utvecklas.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 283 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden och kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-05
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 39 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-02-02
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 70 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-02-22
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 266 med tillhörande tjänsteskrivelse
2012-10-25
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-29 § 348
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-10 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
E Kramer
Tn
Kdr Huskvarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Motion om att befria tekniska nämnden från uppdraget att sälja
Rosenlunds Herrgård
Ks/2012:287 290
Sammanfattning
I motion 2012-05-23 föreslår Elisabeth Töre (V) att försöken att sälja Rosenlunds Herrgård avbryts, att herrgården ska användas till sådant som gör att
den blir tillgänglig för kommunens invånare och att möjligheterna att återskapa
den ursprungliga herrgårdsparken utreds.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 145 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-23
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 291 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärendena § 13 och § 14
samtidigt.
Yrkanden
Elisabeth Töre (V) och Jerry Hansson (V) yrkar bifall till motionen.
Ann-Mari Nilsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Töres (V) m.fl.
yrkande.

Beslutet expedieras till:
E Töre
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst, kultur och
konferenser
Ks/2012:302 298
Sammanfattning
I motion 2012-05-28 anför Ewa Swedberg (S) att ett iordningsställande av
Rosenlunds Herrgård med tillhörande park skulle skapa sysselsättning, tillföra
en unik bit kulturhistoria att glädjas åt men också skapa en enastående vacker
plats för konferenser och andra former av möten.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 148 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-28
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 292 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärendena § 12 och § 14
samtidigt.
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Eva Swedberg (S) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
E Swedberg, Tn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst och kultur
Ks/2011:332 298
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) redogör i motion 2011-06-19 för tidigare fattade beslut beträffande Rosenlunds Herrgård och anför att de i maj 2011 färdigställda arkeologiska utgrävningarna visar att det tidigare funnits en avancerad gustaviansk
trädgårdsanläggning i den västra delen av herrgårdsparken. Motionären menar
att det betyder att Jönköping som kommun med Rosenlunds Herrgård, Rosariet
och dess byggnad har möjlighet att tillföra både konstnärer och allmänhet en
unik bit kulturhistoria att använda och glädjas åt.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 198 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-19
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-15 § 344 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-10-11 § 232 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärendena § 12 och § 13
samtidigt.
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Eva Swedberg (S) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
E Swedberg
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

§ 15
Uppdrag angående översyn av investeringsprocessen
Ks/2010:457 040
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-10 § 368 att ge stadskontoret i uppdrag
att genomföra en översyn av investeringsprocessen i kommunen. Stadskontoret
återrapporterar nu uppdraget och lämnar ett antal förslag till förändringar av
regelverk och rutiner som omgärdar investeringsprocessen i kommunen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontoret ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp rörande planering och
uppföljning av investeringar i syfte att utveckla och få en mer sammanhållen
information kring investeringsprojekt i enlighet med stadskontorets förslag.
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrprinciper ändras innebärande att för projekt som är kryssmarkerade i
VIP gäller att behörig nämnd disponerar avsatta medel i investeringsbudget
fram till och med projekteringsskedet.
– Styrprinciperna ändras innebärande att investeringsbudget tillsammans med
investeringsplan ska omfatta minst fem år.
– Slutredovisning av investeringar ska ske för samtliga kryssmarkerade projekt i investeringsbudget samt investering i anläggning som överskrider mer
än 7,5 mnkr i 2012 års prisnivå. Uppräkning av beloppsgräns för när ett projekt ska slutredovisas sker utifrån förändring av konsumentprisindex januari
månad respektive år.
– Samtliga nämnder uppmanas att i budget lämna förslag till områden i investeringsbudget inom vilka ramanslag kan tillämpas i syfte att uppnå en ökad
genomförandegrad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens yttrande 2012-12-05 vari sammanfattningsvis
stadskontorets förslag tillstyrks med följande tillägg i förslaget till kommunfullmäktige:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, vid lämpliga projekt, pröva alternativa
upphandlingsformer som utgår från en princip med fast prisnivå. Uppdraget
ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag med följande tillägg i förslaget till kommunfullmäktiges
beslut:
– Avvikelser som uppdagas i projekteringsskedet och som inte är marginella
ska redovisas och förankras i kommunstyrelsen.
Kommunalrådet Mats Green (M) instämmer i tillägget och yrkar därutöver att
investeringsprocessen ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen
i december 2013.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Stadskontoret ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp rörande planering och
uppföljning av investeringar i syfte att utveckla och få en mer sammanhållen
information kring investeringsprojekt i enlighet med stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Styrprinciper ändras innebärande att för projekt som är kryssmarkerade i
VIP gäller att behörig nämnd disponerar avsatta medel i investeringsbudget
fram till och med projekteringsskedet.
– Styrprinciperna ändras innebärande att investeringsbudget tillsammans med
investeringsplan ska omfatta minst fem år.
– Slutredovisning av investeringar ska ske för samtliga kryssmarkerade projekt i investeringsbudget samt investering i anläggning som överskrider mer
än 7,5 mnkr i 2012 års prisnivå. Uppräkning av beloppsgräns för när ett projekt ska slutredovisas sker utifrån förändring av konsumentprisindex januari
månad respektive år.
– Samtliga nämnder uppmanas att i budget lämna förslag till områden i investeringsbudget inom vilka ramanslag kan tillämpas i syfte att uppnå en ökad
genomförandegrad.
– Avvikelser som uppdagas i projekteringsskedet och som inte är marginella
ska redovisas och förankras i kommunstyrelsen.
– Investeringsprocessen ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, vid lämpliga projekt, pröva alternativa
upphandlingsformer som utgår från en princip med fast prisnivå. Uppdraget
ska utvärderas och återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Mats Green (M) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Reviderad budget för 2013
Ks/2012:547 040
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till pris- och personalkostnadsuppräkning av
nämndernas anslag för 2013 enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade vid fastställande av VIP 2013-2015.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03
Bilaga 1: Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för
2013-2015.
Bilaga 2: Sammanfattning av ombudgetering 2013
Bilaga 3: Sammandrag av verksamhetens nettokostnader 2013-2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2013 års
verksamhetsbudget godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 20132015, fastställs enligt bilaga 1 i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03.
Förslaget innebär att det budgeterade resultatet försämras med 15,1 mnkr
2013 till följd av försämrad skatteunderlagsprognos och försämrat finansnetto.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-12-06 vari det sammanfattningsvis meddelas att S-gruppen kommer att avstå från att delta i beslutet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
– Av stadskontoret verkställda åtgärder avseende ombudgetering av 2013 års
verksamhetsbudget godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 20132015, fastställs enligt bilaga 1 i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-03.
Förslaget innebär att det budgeterade resultatet försämras med 15,1 mnkr
2013 till följd av försämrad skatteunderlagsprognos och försämrat finansnetto.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Uppdrag till äldrenämnden att redovisa förutsättningar och former
för ett Seniorernas Hus i Jönköping
Ks/2012:170 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2011, i samband med beslut om VIP
2012-2014, att uppdra åt äldrenämnden att redovisa förutsättningar och former
för ett Seniorernas Hus i Jönköping. Äldrenämnden har 2012-05-16 § 57 beslutat att översända upprättad redovisning till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-05-16 § 57 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-12-20 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i kommunalrådsyttrandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-01-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i såväl Andreas Sturessons (KD) som undertecknads kommunalrådsyttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Lynn Carlsson (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Uppdrag ges till äldrenämnden att inrätta ett Seniorernas Hus i Jönköping i
enlighet med äldrenämndens redovisning 2012-05-16 § 57 samt med beaktande av vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
yttrande.
Reservation
S- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Tomtpriser för bostäder
Ks/2012:511 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har behandlat frågan om priser för bostadstomter för 2013.
Nämnden föreslår att priserna ska vara oförändrade under kommande år men
att ett nytt lägestillägg införs för ramprogramområdet Södra Munksjön samt de
mest centrala delarna av Jönköping.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 276
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-10-28 med bilaga 2012-10-26
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande
Nu gällande tomtpriser
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tomtpriser för bostäder fastställs att gälla fr.o.m. 2013-02-01 i enlighet med
vad som framgår av kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande
2013-01-03.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar utöver bifall till sitt förslag följande tillägg:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med nästa revidering av
tomtpriser göra en översyn och överväga eventuella förändringar i zonindelningen mot bakgrund av de senaste årens utveckling i olika kommundelar.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag samt instämmer
i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

Huvudfrågan
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i huvudfrågan.
Tilläggsyrkandet
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Mari
Nilssons (C) tilläggsyrkande i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med nästa revidering av
tomtpriser göra en översyn och överväga eventuella förändringar i zonindelningen mot bakgrund av de senaste årens utveckling i olika kommundelar.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet i huvudfrågan till förmån för kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta frågan om tomtpriser för bostäder. Härefter upptas till avgörande uppdraget till tekniska nämnden.
Tomtpriser för bostäder
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (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 Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
gällande tomtpriser för bostäder.
Uppdrag till tekniska nämnden
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag
gällande uppdrag till tekniska nämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med nästa revidering av
tomtpriser göra en översyn och överväga eventuella förändringar i zonindelningen mot bakgrund av de senaste årens utveckling i olika kommundelar.
Reservation
S-, och V- grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Lagerqvists (S) förslag gällande tomtpriser för bostäder.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 19
Förvärv av ÖDPV Fastigheter AB
Ks/2012:562 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genom
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB genomföra erforderliga åtgärder för att
förvärva aktierna i ÖDPV Fastigheter AB. I detta bolag finns fastigheten Överdraget 3 som bedöms vara ett strategiskt viktigt förvärv för genomförande av
stadsbyggnadsvisionen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-13
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 311 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2012-12-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
ÖDPV Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för ÖDPV Fastigheter AB att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastställa att ÖDPV Fastigheter AB omfattas av det av kommunfullmäktige
fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
ÖDPV Fastigheter AB enligt överlåtelseavtal.
– Fastställa förslag till bolagsordning för ÖDPV Fastigheter AB att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastställa att ÖDPV Fastigheter AB omfattas av det av kommunfullmäktge
fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen.
Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Ärendet kompletteras med protokoll från Jönköpings kommuns Förvaltnings
AB 2013-01-28.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
ÖDPV Fastigheter AB
Jönköpings Rådhus AB
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 20
Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur en större
mångfald kan uppnås avseende typer av förskolelokaler m.m.
Ks/2012:172 690
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2011-10-27 i samband med beslut om VIP 20122014 barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur en större mångfald
kan uppnås avseende typer av förskolelokaler samt hur behovet kan uppnås på
ett kostnadseffektivt sätt. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
2012-09-18 § 124.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-18 § 124 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-12-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslagav förskolor i samband me nyproduktion
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärende § 21 samtidigt.
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortlöpande pröva möjligheter för etablering av förskolor i samband med nyproduktion av flerfamiljshus och därutöver kontinuerligt överväga inköp av bostadshus för ombyggnation till förskolelokaler.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med AnnMari Nilssons (C) tillägg, nämligen följande.
– Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortlöpande pröva möjligheter för etablering av förskolor i samband med nyproduktion av flerfamiljshus och därutöver kontinuerligt överväga inköp av bostadshus för ombyggnation till förskolelokaler.
Beslutet expedieras till:
Bun

Justerandes signatur
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§ 21
Lokalprogram för enhetliga förskolor med skollokaler
Ks/2012:373 291
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-04-17 § 48 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till ramlokalprogram att användas som programhandling vid framtida byggnation av skolor och förskolor. Det nya programmet
ersätter tidigare program som beslutades av kommunfullmäktige 2007-12-20
§ 391. Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 48 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-11-15 § 396 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 298 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-12-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för platsbyggda förskolor med skollokaler godkänns och används som programhandling vid framtida nybyggnation av platsbyggda förskolor med skollokaler.
– Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst
vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån tidigare beslutat ramlokalprogram.
– Barn- och utbildningsnämnden beställer byggnation av förskola enligt ramlokalprogram från tekniska nämnden, under förutsättning av att investeringsmedel avsatts i särskilt anslag för byggnation av nya förskolor.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till ramlokalprogram för platsbyggda förskolor med skollokaler godkänns och används som programhandling vid framtida nybyggnation av platsbyggda förskolor med skollokaler.
– Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utforma nyuppförda förskolor på ett så yteffektivt sätt som möjligt utifrån förslag till ramlokalprogram. Yteffektiviteten i nyuppförda förskolor ska minst
vara i nivå med de förskolor som byggts utifrån tidigare beslutat ramlokalprogram.
– Barn- och utbildningsnämnden beställer byggnation av förskola enligt ramlokalprogram från tekniska nämnden, under förutsättning av att investeringsmedel avsatts i särskilt anslag för byggnation av nya förskolor.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärende § 20 samtidigt.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Stbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 22
Ny skola på Torp i Bankeryd
Ks/2012:564 292
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens har 2012-12-18 § 167 beslutat föreslå kommunfullmäktige att nyproduktion av skola i Torp för år F-6 genomförs enligt
upprättat lokalprogram samt att investeringskostnaderna på 110 mnkr ställs till
tekniska nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-18 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska kontorets hyreskalkyl 2013-01-04
Stadskontorets yttrande 2013-01-08 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-01-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6 skola på
Torp i Bankeryd, medförande en total investeringsutgift uppgående till 115
mnkr och därmed en ökad investeringsutgift jämfört med VIP 2013-2015
uppgående till 5 mnkr, godkänns.
– Anslag uppgående till 15 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
2013 i enlighet med VIP 2013-2015 för färdigställande av utredningsarbete
och genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för år 2014 och 2015 uppgående till 99 mnkr beaktas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2014-2016.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-01-10 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6 skola på
Torp i Bankeryd, medförande en total investeringsutgift uppgående till 115
mnkr och därmed en ökad investeringsutgift jämfört med VIP 2013-2015
uppgående till 5 mnkr, godkänns.

Justerandes signatur
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– Anslag uppgående till 15 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
2013 i enlighet med VIP 2013-2015 för färdigställande av utredningsarbete
och genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för år 2014 och 2015 uppgående till 99 mnkr beaktas i barn- och utbildningsnämndens förslag till VIP 2014-2016.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M), Anna Carlsson (S) och Anna-Karin Carstensen (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Tn

Justerandes signatur
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§ 23
Komplettering av reglemente för tekniska nämnden avseende uppsättning och underhåll av sjövägmärken enligt sjötrafikförordningen
Ks/2012:578 003
Sammanfattning
Regler för sjötrafik styrs av sjötrafikförordningen (SFS 1986:300). I vissa områden kan det finnas lokala regler och bestämmelser för sjötrafiken. Beroende
på vad som ska regleras kan det vara Transportstyrelsen eller länsstyrelsen som
beslutar i frågan.
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om bl a fartbegränsning till sjöss. Vidare
meddelar länsstyrelsen förbud mot att ankra eller begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande
sporter. Länsstyrelsen kan även meddela förbud mot eller föreskrifter för användningen av ett vattenområde.
Vid sitt sammanträde 2012-12-11 § 296 beslöt tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige följande:
– Reglemente för tekniska nämnden avseende övriga åligganden § 6 kompletteras med att tekniska nämnden ansvarar för att utföra åtgärder föreskrivna
av länsstyrelsen eller Transportstyrelsen i enlighet med sjötrafikförordningen (SFS 1986:300).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 296 med tillhörande tjänsteskrivelse
Sjötrafikförordningen SFS 1986:300
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Reglemente för tekniska nämnden avseende övriga åligganden § 6 kompletteras med att tekniska nämnden ansvarar för att utföra åtgärder föreskrivna
av länsstyrelsen eller Transportstyrelsen i enlighet med sjötrafikförordningen (SFS 1986:300).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-31

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
L Lagerqvist

Justerandes signatur
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§ 24
Uppdrag att utreda och lämna förslag på system för klimatväxling
Ks/2011:515 420
Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion beslöt kommunfullmäktige
2011-11-03 § 327 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på klimatväxlingssystem.
Kommunfullmäktiges uttalade 2012-10-25 i samband med behandling av verksamhets- och investeringsplan 2013-2015 att man avser att under 2014 införa
ett klimatväxlingssystem. Systemet syftar till att minska koldioxidutsläppen
från persontransporter i kommunal verksamhet samt ge utrymme för klimatåtgärder i kommunens verksameter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07
Utredning 2012-08-16
Samrådsredogörelse 2012-12-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att från och med 2014 införa system för klimatväxling som beskrivs i denna tjänsteskrivelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-12-12 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-01-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun beslutar att från och med 2014 införa system för klimatväxling som beskrivs i stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-07.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Lundvall (MP) och Kenneth
Kindblom för V-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 25
Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartal 1-3
2012
Ks/2012:520 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-3, 2012, samt redovisning av antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 274 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-10-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-19
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3, 2012, läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 26

Förvärv av fastigheten Barnarp 1:50, Thorsviksvägen, Jönköpings
kommun
Ks/2013:66 252
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Barnarp 1:50
på Thorsviksvägen i Barnarp. Vid sitt sammanträde 2013-01-15 § 23 beslutade
nämnden följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Bilagt köpeavtal, varigenom kommunen förvärvar fastigheten Barnarp 1:50
för 3 100 000 kr godkänns.
– Hela köpeskillingen beslutas finansieras inom tekniska nämndens anslag för
fastighetsförvärv i 2013 års budget att belasta inköpskontot 4032, bebyggd
mark (4032, 350108).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kartskiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktig
– Upprättat köpeavtal varigenom kommunen förvärvar fastigheten Barnarp
1:50 för 3 100 000 kr godkänns.
– Köpeskillingen finansieras i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-01-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat köpeavtal varigenom kommunen förvärvar fastigheten Barnarp
1:50 för 3 100 000 kr godkänns.
– Köpeskillingen finansieras i enlighet med tekniska nämndens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-01-31
Yrkande
Mats Green (M), Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Rune Nykvist
(M), Mona Forsberg (S), Sotiris Delis (M), Jerry Hansson (V) och Nils-Erik
Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
T Hansen
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Ledamöter, suppleanter, ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice
ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i
ÖDPV Fastigheter AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att styrelse samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i ÖDPV Fastigheter AB för tiden från bolagsstämma 2013 t.o.m. årsstämma 2015 ska utses.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ledamöter, suppleanter, ordförande samt förste och andre vice ordförande i styrelsen för ÖDPV Fastigheter AB utses:
Ledamöter:
Mats Green (M), ordförande
Andreas Sturesson (KD), 1:e vice ordförande
Ann-Mari Nilsson (C)
Elin Lagerqvist (S), 2:e vice ordförande
Ilan De Basso (S)
Suppleanter:
Anna Mårtensson (FP)
Andreas Persson (S)
– Till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i ÖDPV Fastigheter
AB utses:
Lekmannarevisor:
Sven Ebbesson (S)
Lekmannarevisorssuppleant:
Lars Ingemanson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
ÖDPV Fastigheter AB
M Green
A Sturesson
A-M Nilsson
E Lagerqvist
I De Basso
A Mårtensson
A Persson
S Ebbesson
Lars Ingemanson
U Freijd, Löneservice
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att Alexander Tornberg (FP)
har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Alexander Tornberg (FP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i socialnämnden utses Monica Zackrisson (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Tornberg
M Zackrisson
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Ersättare i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att Louise Tollén (FP) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i social områdesnämnd
väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Louise Tollén (FP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd väster utses Gunilla Everland
Rylner (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L Tollén
G Everland Rylner
Soc områdesnämnd väster
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att Joakim Dahlström (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i social områdesnämnd
söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Joakim Dahlström (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses Harald Edvardsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Dahlström
H Edvardsson
Soc områdesnämnd söder
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Ersättare i miljönämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att Hannah Lindström (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i miljönämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Hannah Lindström (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i miljönämnden utses Karl-Gustav Dybeck (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
H Lindström
K-G Dybeck
Mn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Suppleant i Bostads AB VätterHem
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-01-31 att Jonas Birgersson (S) har
hemställt om entledigande från uppdrag som suppleant i Bostads AB VätterHem.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jonas Birgersson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny suppleant i Bostads AB VätterHem utses Panahirad Ashkan (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Birgersson
P Ashkan
Bostads AB VätterHem
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2013
§ 9 Motion om friskvård för Jönköpings kommuns anställda
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
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
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson

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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Laila Wiman Larsson
Bo Grennhag
Rune Nykvist
Lars Hoel
Gerd Pettersson

Kjell Bengtsson

Maria Magui

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

Nej

Avst

Frånv

X
Karin Hannus

Lennart Edlund

Olof Darelid
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg

Greger Svensson
Katja Öz
Jan Ericson
Gabriel Marco
Susanna Björkman

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

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2013
§ 9 Motion om friskvård för Jönköpings kommuns anställda
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)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

Anders Gustafsson

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

Marcus Fredriksson

Ghada Melle

Kenneth Kindblom

Anita Winberg

X
X
X
50

30

0

1

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2013
§ 18 Tomtpriser för bostäder
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
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
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson

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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Laila Wiman Larsson
Bo Grennhag
Rune Nykvist
Lars Hoel
Gerd Pettersson

Kjell Bengtsson

Maria Magui

Andreas Grubbström
Karin Hannus

Lennart Edlund

Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg

Greger Svensson
Katja Öz
Gabriel Marco
Susanna Björkman

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2013
§ 18 Tomtpriser för bostäder
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)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

Anders Gustafsson

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

Marcus Fredriksson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg

X
X
X
51

30

0

0

