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Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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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
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.09 § 310, ord. ankom kl. 17.09 § 311
Jan Ericson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 18.56 § 318, Magnus Johansson ers. kl. 18.56 § 319
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
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
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Från kl. 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00 till kl. 18.10 § 313, ord. ankom kl. 18.10 § 314
Från kl. 17.00

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-19

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 307 Godkännande av dagordning

4

§ 308 Meddelanden

5

§ 309 Motion om trafikljus m.m. på Kungsgatan

6

§ 310 Interpellation om insatser för hemlösa

7

§ 311 Fråga om krav för att bli antagen till gymnasial utbildning

8

§ 312 Fråga med anledning av att vissa skolor börjar terminen med en
studiedag

9

§ 313 Fråga om säkerställande av människors rätt till stöd och service

10

§ 314 Barnbokslut 2012

11

§ 315 Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun

13

§ 316 Motion om informationstavlor längs Franciskusleden

17

§ 317 Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för
förvaltning, drift och underhåll

18

§ 318 Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet

21

§ 319 Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings
Rådhus AB 2013

23

§ 320 Uppdrag att se över styrdokument som berör brott inom skolan
samt upprätta ett samlat dokument

28

§ 321 Översyn av Jönköpings kommuns personalpolitiska program

30

§ 322 Ung Arena i Jönköpings kommun

32

§ 323 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2014

33

§ 324 Kvartalsrapport för bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-3 år 2013

35

§ 325 Ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten

36

§ 326 Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Marie Lundberg (M)

37

§ 327 Ersättare i äldrenämnden

38

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-19

3

§ 328 Suppleant i Bostads AB VätterHem

39

§ 329 Ledamot i kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt

40

§ 330 Auktoriserad revisor i Stiftelsen B Hays understödsfond

41

§ 331 Auktoriserad revisor i Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond

42

§ 332 Auktoriserad revisor i Sjöbergska stiftelsen

43

§ 333 Auktoriserad revisor i Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation 44

Justerandes signatur

§ 334 Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Lagermanska fonden

45

§ 335 Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Korsellska testamentsmedlen

46

§ 336 Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Adlerbeths donation

47

§ 337 Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Anders Svenssons donation

48

§ 338 Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Månsarpsskolan

49

§ 339 Avslutning

50

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-12-19

§ 307

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 6. Medborgarförslag för åtgärder utgår eftersom några sådana inte
har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-11-29 om indelning av Jönköpings kommun i valdistrikt.
Länsstyrelsens beslut 2013-11-29 att fastställa kommunfullmäktiges beslut om
indelning i valkretsar.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 309

Motion om trafikljus m.m. på Kungsgatan
Ks/2013:510 513
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion
2013-12-16 att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta bort
trafikljuset på Kungsgatan vid Munksjörondellen samt att sätta upp ett mitträcke från Munksjörondellen till Åsenvägen.
Beslutsunderlag
Motion 2013-12-16
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
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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§ 310

Interpellation om insatser för hemlösa
Ks/2013:507 700
Sammanfattning
Anita Winberg (SD) anför i interpellation 2013-12-15 att antalet uteliggare och
hemlösa har ökat samtidigt som platserna på härbärget Ria Center har minskat.
Mot denna bakgrund vill Anita Winberg (SD) fråga socialnämndens ordförande Ola Nilsson (KD) följande:
– Hur kommer det sig att man inte har utökat platserna på Ria Center för uteliggare och hemlösa då man vet att antalet har stigit?
– Hur långt har man kommit i projektet om att skapa bostäder för de hemlösa
vid Lasarettsparken?
Beslutsunderlag
Interpellation 2013-12-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-30 av socialnämndens ordförande Ola Nilsson
(KD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 311
Fråga om krav för att bli antagen till gymnasial utbildning
Ks/2013:515 636
Kenneth Kindblom (V) vill, med anledning av att det finns ett antal ungdomar i
Jönköpings kommun med flyktingbakgrund som saknar kunskaper och färdigheter motsvarande svensk grundskola, fråga kommunalrådet Andreas Sturesson
(KD) vilka förkunskaper och grundkompetens som krävs för att bli antagen till
en gymnasial utbildning och vilka speciella satsningar som görs avseende
denna elevkategori.
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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§ 312
Fråga med anledning av att vissa skolor börjar terminen med en
studiedag
Ks/2013:516 292
Jerry Hansson (V) vill, med anledning av att ett antal grund- och förskolor börjar läsåret den 7 januari 2014 med en studiedag, fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) vad skälet till detta är och om
hon anser det rimligt att många föräldrar tvingas ta ledigt från jobbet på grund
av detta.
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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§ 313
Fråga om säkerställande av människors rätt till stöd och service
Ks/2013:517 620
Andreas Persson (S) vill, med anledning av tv-programmet Kalla Faktas reportage ”Avslag till varje pris”, fråga socialnämndens ordförande Ola Nilsson
(KD) hur han har agerat för att säkerställa att människor som är i behov av stöd
och service inte förvägras den rätten enligt lag.
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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§ 314

Barnbokslut 2012
Ks/2013:161 710
Ks/2012:461 105
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad och kommunstyrelsens har gett stadskontoret i uppdrag att från och med 2013 upprätta
barnbokslut enligt fastställd modell.
I barnbokslutet ingår även en uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska
handlingsprogrammet för 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-11
Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012, daterat november 2013
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-11-12 § 136 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-13 § 147 med tillhörande
handlingar
Tekniska nämndens beslut 2012-11-13 § 267 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-11-14 § 173 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-11-15 § 150 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2012-11-20 § 191 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-11-20 § 189 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-11-21 § 120 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-12-13 § 449 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2013-02-21 § 24 med tillhörande handlingar
Centralt ungdomsforums viktigaste förslag till åtgärder inför 2013
Svar från Landstinget i Jönköpings län 2013-01-16 med svar på fråga ställd vid
dialogmöte 2012
Svar från Jönköpings Länstrafik AB inkommet 2013-03-11 med svar på frågor
ställda vid nämndernas möten under hösten 2012
Svar från Polismyndigheten i Jönköpings län inkommet 2013-04-22 med svar
på frågor ställda vid nämndernas möten under hösten 2012
Minnesanteckningar Ungdomens frågestund 2013-04-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivesle 2013-11-11 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns.
− Barnstrategen ges i uppdrag att arbeta vidare med de utvecklingsområden
som definieras i tjänsteskrivelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att besluta
om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-29 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
– Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Samverkansorganet för barn- och ungdom (SBU) ges i uppdrag att besluta
om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2012 godkänns. Barnbokslutet översänds till samtliga nämnder för beaktande.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om vilka av de föreslagna utvecklingsområdena som ska prioriteras.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
Ilan De Basso (S), Magnus Rydh (S), Bengt Regné (M), Anna Mårtensson
(FP), Jerry Hansson för V-gruppen, Ann-Mari Nilsson för C-gruppen, Simon
Rundqvist (KD), Mona Forsberg (S), Peter Lundvall för MP-gruppen och Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Nämnderna, SBU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 315

Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun
Ks/2013:341 814
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2013-06-13 § 76 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun”.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-06-13 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-09-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun” antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtning av synpunkter från
ideella organisationer och andra berörda aktörer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar följande ändringar och tillägg i programmet:
1. Texten på sidan 5 under rubriken Barn och ungdomar ges följande lydelse: ”Forskningen visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan
12 års ålder, därefter är det svårare att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor”.
2. På sidan 5 läggs rubriken Äldre till som en ny målgrupp, efter rubriken
Barn och ungdomar, med följande lydelse: ”Äldre personer mår extra
gott av naturupplevelser. De får förbättrad balans, koordination, rörlighet och återhämtningen är bättre än genomsnittet. De får även bättre
sömnkvalitet, mindre ångest och minskad risk för akut hjärtåkomma”.
3. På sidan 9 efter den sjätte punkten under rubriken Tillgänglighet – på
flera sätt läggs ytterligare två punkter till:
• ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”.
• ”Mångfaldsaspekten ska tas till vara när det gäller tillgängligheten
av naturupplevelser”.
4. På sidan 10, som en underrubrik till Friluftsliv för unga, läggs följande
mening till: ”Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila
och fritid”.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar kommunalrådet Birgit Sievers (MP) följande tillägg:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att, när de kommunala instanserna samordnat sitt arbete, senast december 2015 återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag på en vision för friluftsfrågor, som inkluderar ideella organisationers och övriga aktörers insatser.
Omröstning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Göran Karlsson (M)
Birgit Sievers (MP)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Bassos (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Birgit Sievers
(MP) förslag och yrkanden, nämligen följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Styrdokumentet ”Friluftsliv i Jönköping; program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun” antas med följande ändringar och tillägg:
1. Texten på sidan 5 under rubriken Barn och ungdomar ges följande lydelse: ”Forskningen visar att det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan
12 års ålder, därefter är det svårare att få dem intresserade av naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor”.
2. På sidan 5 läggs rubriken Äldre till som en ny målgrupp, efter rubriken
Barn och ungdomar, med följande lydelse: ”Äldre personer mår extra
gott av naturupplevelser. De får förbättrad balans, koordination, rörlighet och återhämtningen är bättre än genomsnittet. De får även bättre
sömnkvalitet, mindre ångest och minskad risk för akut hjärtåkomma”.
3. På sidan 9 efter den sjätte punkten under rubriken Tillgänglighet – på
flera sätt läggs ytterligare två punkter till:
• ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”.
• ”Mångfaldsaspekten ska tas till vara när det gäller tillgängligheten
av naturupplevelser”.
4. På sidan 10, som en underrubrik till Friluftsliv för unga, läggs följande
mening till: ”Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till lek, vila
och fritid”.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att, när de kommunala instanserna samordnat sitt arbete, senast december 2015 återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag på en vision för friluftsfrågor, som inkluderar ideella organisationers och övriga aktörers insatser.
Det antecknas att ledamöterna för S och V inte deltar i beslutet i sakfrågan.
Reservation
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Det antecknas att en viss redaktionell ändring görs i sista meningen under
punkt 2 i kommunstyrelsens förslag och ges därmed följande lydelse: ”De får
även bättre sömnkvalitet, mindre risk för ångest och minskad risk för akut
hjärtåkomma”.
Vidare antecknas att det på sidan fyra i det föreslagna friluftsprogrammet står
att Jönköpings kommun under 2013 ska besluta om ett landsbygdsutvecklingsprogram, vilket rätteligen ska vara 2014.
Yrkande
Birgit Sievers (MP) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S) yrkar, med instämmande av Kenneth Kindblom (V), att
ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtning av synpunkter från
ideella organisationer och andra berörda aktörer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige upptar först till avgörande yrkandet om återremiss.
Omröstning
Det antecknas att ärendet återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna stödjer förslaget om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om återremiss respektive avgörande vid dagens
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Omröstning genomförs. Därvid avges 47 ja-röster och 33 nej-röster varjämte
en ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet återremitteras till fritidsnämnden för inhämtning av synpunkter från
ideella organisationer och andra berörda aktörer.
Beslutet expedieras till:
Fn
A2
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 316

Motion om informationstavlor längs Franciskusleden
Ks/2012:576 849
Sammanfattning
Mot bakgrund av vad som anförs i motion 2012-12-17 föreslår Elisabeth Töre
(V) att informationstavlor sätts upp utmed Franciskusleden, dels om Dag
Hammarskjöld med placering vid dennes födelsehus mot vätterstranden, dels
om Franciskanerklostret med placering vid Munksjön/länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 366 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till fritidsnämnden, kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2012-12-17
Fritidsnämndens beslut 2013-02-21 § 23 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2013-04-17 § 52 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-04-18 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-11-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
Jerry Hansson (V) och Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras besvarad.

Beslutet expedieras till: E Töre, Fn, Kn, Stbn, Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 317

Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för
förvaltning, drift och underhåll
Ks/2013:452 000
Sammanfattning
Jönköpings kommuns Parkerings AB har hos Jönköpings Rådhus AB anhållit
om att få avsluta nuvarande samarbetsavtal med tekniska kontoret (TK) gällande parkeringshusen Sesam och Per Brahe. Bolaget vill renodla sin verksamhet och införa en enhetlig hantering av förvaltning, drift och underhåll av samtliga av bolaget ägda parkeringshus. Jönköpings Rådhus AB har beslutat att
begära att stadskontoret utreder förutsättningarna för att ansvaret för parkeringshusen sammanförs i en organisation, Jönköpings kommuns Parkerings AB
(Parkeringsbolaget) alternativt TK.
Utredningen redovisas i rapporten ”Utvärdering av parkeringsverksamheten
och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll”. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp inom stadskontoret.
I utredningen har det framkommit att det finns fyra tänkbara alternativ till hur
parkeringsverksamheten i parkeringshusen ska organiseras i framtiden. Av
alternativen förespråkar utredningen, Parkeringsbolaget samt TK alternativ 4
vilket innebär att Jönköpings kommuns Parkerings AB hyr ut även parkeringshusen Smedjan, Biblioteket och Atollen till TK likt man gör i dagsläget med
parkeringshusen Sesam och Per Brahe.
Beslutsunderlag
Rapport ”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll” 2013-09-30
Styrelseprotokoll från Jönköpings kommuns Parkerings AB 2013-11-07 med
tillhörande tjänsteskrivelse
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2013-11-14 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 233 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Genomföra förändringar enligt alternativ 4 i rapporten ”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning, drift och underhåll”,
daterad 2013-09-30 innebärande att Parkeringsbolaget hyr ut även Smedjan,
Biblioteket och Atollen till TK likt man gör i dagsläget med Sesam och Per
Brahe.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Den ekonomiska regleringen av verksamhetsövergången genomförs i två
steg. En preliminär i samband med verksamhetsövergången och en avstämning till VIP 2015-2017.
− Parkeringsbolaget ges i uppdrag att teckna hyresavtal med TK vilket bland
annat ska innehålla uppgifter om hyresnivå samt en gränsdragning beträffande ansvaret för den löpande driften och planerade underhållsåtgärder
mellan Parkeringsbolaget och TK.
− Ställa sig bakom utredningens, TK:s och Parkeringsbolagets förslag om att
tekniske direktören blir verkställande direktör i Parkeringsbolaget enligt alternativ 4.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Parkeringsverksamheten i sin helhet, inklusive driften, ska från och med
2014 handhas av tekniska nämnden i enlighet med alternativ 4 i rapporten
”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning,
drift och underhåll”.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att låta Jönköpings kommuns Parkerings AB hyra ut samtliga parkeringshus till tekniska nämnden.
− Hyresavtal som upprättas mellan Jönköpings kommuns Parkerings AB och
tekniska nämnden ska bl.a. klargöra gränsdragningen beträffande ansvar för
löpande drift och underhåll.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra den ekonomiska reglering
som behövs för förändringen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Parkeringsverksamheten i sin helhet, inklusive driften, ska från och med
2014 handhas av tekniska nämnden i enlighet med alternativ 4 i rapporten
”Utvärdering av parkeringsverksamheten och dess ansvar för förvaltning,
drift och underhåll”.
− Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att låta Jönköpings kommuns Parkerings AB hyra ut samtliga parkeringshus till tekniska nämnden.
− Hyresavtal som upprättas mellan Jönköpings kommuns Parkerings AB och
tekniska nämnden ska bl.a. klargöra gränsdragningen beträffande ansvar för
löpande drift och underhåll.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra den ekonomiska reglering
som behövs för förändringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Jönköpings kommuns Parkerings AB
Tn
Finanschefen
Diariet

Justerandes signatur
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§ 318

Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet
Ks/2013:441 000
Sammanfattning
Regionbildningskommittén har i förslag beskrivit inriktning för innehåll och
organisering av regionkommunen. Formellt innebär riksdagens beslut om
bildande av nya regionkommuner att Landstinget från och med 2015 övertar
det regionala utvecklingsansvaret och därmed de uppgifter som Regionförbundet i Jönköpings län svarar för. För att tydliggöra ansvar för fortsatt arbete med
bildandet av en regionkommun beslutades vid kso/ls presidiemöte 2013-09-18
att en PM ska upprättas med ett förslag rörande hur processen för avveckling
av Regionförbundet ska genomföras. Ärendet har inkommit till kommunen för
yttrande och beslut.
Beslutsunderlag
PM ”Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet”
Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län 2010-11-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.
– Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-11-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Regionförbundet avvecklas senast 2014-12-31.
– Regionförbundets kvarstående medel efter att samtliga avvecklingskostnader reglerats, överförs till regionkommunen i syfte att finansiera regionala
utvecklingsinsatser och uppstartskostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Regionförbundet Jönköpings län
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 319

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2013
Ks/2013:457 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2013-10-21 § 74 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2013:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2013.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska

Utdragsbestyrkande
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eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•

Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.

•

Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan
Riksinternat AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt
de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-29 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-31 § 279 om utdelning med 14 mnkr
år 2014 från Bostads AB VätterHem till kommunen via Jönköpings Rådhus
AB återtas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande det samstämmiga förslaget varvid
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Härefter upptas kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslag.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Per Johansson (M)

x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Göran Karlsson (M)
Birgit Sievers (MP)
Britt-Marie Glaad (S)
Kenneth Kindblom (V)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Bassos (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2013:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

Justerandes signatur

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2013.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.

•

Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.

Utdragsbestyrkande
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Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan
Riksinternat AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt
de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2014.
Reservation
Ledamöterna för S och V reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkanden
Ilan De Basso (S) och Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
tilläggsförslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, nämligen följande:
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-31 § 279 om utdelning med 14 mnkr
år 2014 från Bostads AB VätterHem till kommunen via Jönköpings Rådhus
AB återtas.
Sotiris Delis (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande kommunstyrelsens förslag varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Härefter upptas Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Ilan De Bassos
(S) tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat avslå Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2013:

Justerandes signatur
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•

Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 3. Koncernbidraget ska
utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.

•

Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på
justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband
med koncernbokslut 2013.

•

Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2012-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2013.

•

Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.

•

Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.

•

Från Huskvarnaåns Kraft AB samt Rosenlunds Fastighets AB ska vid
vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska
eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 78 %
återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.

•

Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.

•

Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB, Grennaskolan
Riksinternat AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt
de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2014.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos
(S) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 320

Uppdrag att se över styrdokument som berör brott inom skolan
samt upprätta ett samlat dokument
Ks/2012:331 650
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 47 att ge barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över
de olika styrdokument som berör brott inom skolan samt upprätta ett samlat
dokument som föreläggs fullmäktige för beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har utarbetat dokumentet
”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt”.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-05-20 § 101 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-21 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Räddningstjänstens skrivelse 2013-08-08
Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om
förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt” antas i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges rätt att vidta framtida justeringar i dokumentet av icke principiell
art.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar följande tillägg:
− Barn och utbildningsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
ges i uppdrag att i förordet till ”Brott mot person inom skolan” tydliggöra
den anmälningsplikt som åvilar skolans personal då denna misstänker att
barn far illa.
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Simon Rundqvist (KD), Ilan De Basso (S) och Anna Mårtensson (FP) yrkar
bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande.
Vidare yrkar kommunalrådet Anna Mårtensson följande tillägg:
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att komplettera riktlinjerna med åtgärder när brott mot
person uppmärksammas i skolan men begåtts eller riskerar att begås på annan plats.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens samstämmiga förslag med det av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkade
tillägget, vari kommunalrådet Ilan De Basso (S) m.fl. instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Anna Mårtenssons (FP) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om
förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt” antas i enlighet
med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
− Barn och utbildningsnämnden och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
ges i uppdrag att i förordet till ”Brott mot person inom skolan” tydliggöra
den anmälningsplikt som åvilar skolans personal då denna misstänker att
barn far illa.
− Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges rätt att vidta framtida justeringar i dokumentet av icke principiell
art.
Reservation
Anna Mårtensson (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes tilläggsyrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Uan
Rtj
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§ 321

Översyn av Jönköpings kommuns personalpolitiska program
Ks/2013:458 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-22 § 33 att anta ett personalpolitiskt
program för Jönköpings kommun med perspektiv på åren fram till 2010. I mars
uppdrogs till stadskontorets centrala personalavdelning att genomföra en översyn av programmet. Översynen har resulterat i förslaget ”Jönköpings kommuns
Medarbetaridé” som föreslås ersätta det nuvarande personalpolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21
Personalutskottets beslut 2013-10-09 § 77
Samverkansprotokoll 2013-10-24
Personalutskottets beslut 2013-11-13 § 88
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets programförslag Medarbetaridé antas att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphävs fr.o.m. 2014-01-01
− Dokument inom personalområdet ska fr.o.m. 2014 införliva Medarbetaridéns intentioner.
− Kommande revideringar av Medarbetaridé som inte är av större vikt beslutas av kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-11-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Framtaget programförslag ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé” antas att
gälla fr.o.m. 2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Framtagna personaldokument ska fr.o.m. 2014-01-01 införliva de intentioner som framförs i ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé”.
− Framtida justeringar och revideringar av förslaget som är av mindre betydelse beslutas av kommunstyrelsen.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Framtaget programförslag ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé” antas att
gälla fr.o.m. 2014-01-01.
− Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-22 § 33 upphör att gälla fr.o.m.
2014-01-01.
− Framtagna personaldokument ska fr.o.m. 2014-01-01 införliva de intentioner som framförs i ”Jönköpings kommuns Medarbetaridé”.
− Framtida justeringar och revideringar av förslaget som är av mindre betydelse beslutas av kommunstyrelsen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M), Andreas Persson (S) och Astrid Johansson (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Personalavdelningen
M Borgström
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§ 322

Ung Arena i Jönköpings kommun
Ks/2013:479 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2013-11-11 § 164 beslutat föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ung Arena övergår
från projekt till ordinarie verksamhet inom arbetsmarknadsavdelningen (AMA)
från 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-11-11 § 164 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ung Arena övergår från projekt till ordinarie verksamhet inom utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden från 2014-01-01.
− Verksamheten finansieras genom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, samt
genom att socialnämnden och fritidsnämnden vardera avsätter en heltidstjänst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-11-25 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ung Arena övergår från projekt till ordinarie verksamhet inom utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden från 2014-01-01.
− Verksamheten finansieras genom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder, samt
genom att socialnämnden och fritidsnämnden vardera avsätter en heltidstjänst.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
Ilan De Basso (S) och Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Uan, Fn, Sn
Justerandes signatur
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§ 323

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2014
Ks/2013:480 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2013-11-14 § 256 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2013-11-14 § 256
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Yrkande
Under överläggningen föreslår Erik Arnalid (KD), Jerry Hansson (V) och
kommunfullmäktiges ordförande följande tillägg:
− Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att välja ut lämplig social
media för publicering av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
med fullständig ärendeförteckning.
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Kommunfullmäktiges beslut
− Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
− I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
− Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att välja ut lämplig social
media för publicering av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
med fullständig ärendeförteckning.
Beslutet expedieras till:
Kfp
Kommunikationsavdelningen
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§ 324

Kvartalsrapport för bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-3 år 2013
Ks/2013:483 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping
avseende kvartal 1-3, år 2013, samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2013-10-01
Statistik över sociala lägenheter
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1-3,
år 2013, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Britt-Marie Glaad (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-04
Kommunstyrelsens beslut
− Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal 1-3,
år 2013, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-3 år 2013, läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 325

Ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten
Ks/2013:491 003
Sammanfattning
Den 1 januari 2014 övertar Jönköpings läns landsting ansvaret för färdtjänstresor. Detta föranleder ändringar i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten. Framtaget förslag har behandlats och antagits av socialnämnen och äldrenämnden och överlämnas nu till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Beslutsunderlag
Justerat reglemente för nämnderna inom socialtjänsten
Socialnämndens beslut 2013-11-19 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2013-11-20 § 123 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget till ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun antas.
– Ändringen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-12-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslaget till ändring av reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun antas.
– Ändringen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-12-19
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn
Än
L Lagerqvist
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§ 326

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Marie Lundberg (M)
Marie Lundberg (M) anhåller i skrivelse 2013-11-29 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Marie Lundberg (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
M Lundberg
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 327

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att Agneta Philip (C) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Agneta Philip (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i äldrenämnden utses Göran Bäckstrand (C).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Philip
G Bäckstrand
Än
Löneservice
U Freijd
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§ 328

Suppleant i Bostads AB VätterHem
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att Stefan Persson (MP) har
hemställt om entledigande från uppdrag som suppleant i Bostads AB VätterHem.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Stefan Persson (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny suppleant i Bostads AB VätterHem utses John Hultberg (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Persson
J Hultberg
Bostads AB VätterHem
Finansavd
Löneservice
U Freijd
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§ 329

Ledamot i kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att Wi Van Tang (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Wi Van Tang (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt utses Viktoria
Björkman (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
W Van Tang
V Björkman
Kdr Norrahammar-Hovslätt
Löneservice
U Freijd
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§ 330

Auktoriserad revisor i Stiftelsen B Hays understödsfond
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse auktoriserad revisor i Stiftelsen B Hays understödsfond.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till auktoriserad revisor i Stiftelsen B Hays understödsfond utses Pernilla
Rehnberg, Deloitte AB.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Rehnberg, Deloitte AB
Finansavd
U Freijd
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§ 331

Auktoriserad revisor i Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse auktoriserad revisor i Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till auktoriserad revisor i Stiftelsen Bernt Björks stipendiefond utses
Pernilla Rehnberg, Deloitte AB.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Rehnberg, Deloitte AB
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 332

Auktoriserad revisor i Sjöbergska stiftelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse auktoriserad revisor i Sjöbergska stiftelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till auktoriserad revisor i Sjöbergska stiftelsen utses Pernilla Rehnberg,
Deloitte AB.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Rehnberg, Deloitte AB
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Auktoriserad revisor i Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse auktoriserad revisor i Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till auktoriserad revisor i Stiftelsen Makarna Carl Wennbergs donation utses Pernilla Rehnberg, Deloitte AB.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Rehnberg, Deloitte AB
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 334

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen
Lagermanska fonden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Lagermanska
fonden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Stiftelsen Lagermanska fonden utses Thomas Sjöberg
(S).
– Till lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Lagermanska fonden utses Stig
Wikström (C).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
T Sjöberg
S Wikström
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 335

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Korsellska
testamentsmedlen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen utses Margot
Solaas (KD).
– Till lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Korsellska testamentsmedlen
utses Thomas Sjöberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Solaas
T Sjöberg
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 336

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Adlerbeths donation
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Adlerbeths
donation.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Stiftelsen Adlerbeths donation utses Thomas Sjöberg
(S).
– Till lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Adlerbeths donation utses Margot Solaas (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
T Sjöberg
M Solaas
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 337

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Anders Svenssons donation
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Anders
Svenssons donation.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Stiftelsen Anders Svenssons donation utses Margot
Solaas (KD).
– Till lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Anders Svenssons donation utses
Thomas Sjöberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Solaas
T Sjöberg
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 338

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Månsarpsskolan
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-12-19 att kommunfullmäktige har att
utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Månsarpsskolan.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Stiftelsen Månsarpsskolan utses Stig Wikström (C).
– Till lekmannarevisorssuppleant i Stiftelsen Månsarpsskolan utses Margot
Solaas (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Wikström
M Solaas
Finansavd
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 339

Avslutning
Ordförande Anders Hulusjö (KD) framför ett tack till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samt personal som tjänstgör vid sammanträdena. Ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Andre vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) framför kommunfullmäktiges tack
till ordföranden och önskar honom och hans familj en God Jul och ett Gott Nytt
År.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013
§ 315 Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun
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
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
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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)

Ersättare

Laila Wiman Larsson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X

Anna Larsson

Lars Hoel

Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Gunvor Runström

Greger Svensson
Katja Öz

Gabriel Marco

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

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013
§ 315 Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun
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)
(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

Jan Ericson

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom
Anne Falk
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33

0

1

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013
§ 319. Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB 2013
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
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
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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)

Ersättare

Laila Wiman Larsson

Anna Larsson

Lars Hoel

Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Gunvor Runström

Greger Svensson
Katja Öz

Gabriel Marco

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013
§ 319. Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB 2013
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)
(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

Jan Ericson

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom
Anne Falk

48

33

0

0

