JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 17.00 – 22.00

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Sotiris Delis (M) och Alf Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping, 2012-10-04 kl 16.30

Underskrifter

1

Paragraf 262-286

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Sotiris Delis

Alf Gustafsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige ej § 270, 282

Datum för sammanträde

2012-09-27

Datum för anslags uppsättande

2012-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-10-27

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 17.00 – 22.00

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Sotiris Delis (M) och Alf Gustafsson (S)

1

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragraf 270, 282

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Sotiris Delis

Alf Gustafsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige § 270, 282

Datum för sammanträde

2012-09-27

Datum för anslags uppsättande

2012-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-10-20

Närvarolista
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Agneta Hugander (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Marie Lundberg (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Sara Larsson (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Susanne Agerbring (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Therese Hulusjö (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Carolina Pettersson (S)
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)

Logg
Laila Wiman Larsson autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Kjell Bengtsson autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Bo Grennhag autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Rune Nykvist autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Margareta Lundgren autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Annelie Wiik autoers. kl. 17.00 till kl. 18.14 § 270, ord. ankom kl. 18.14 § 271
Från kl 17.00
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Olof Darelid autoers. kl. 17.00 till kl. 17.32 § 263, ord. ankom kl. 17.32 § 264
Från kl 17.00
Rune Olsson autoers. kl. 17.00
Olof Darelid ers. kl. 17.32 § 264
Från kl 17.00
Ankom kl. 17.34 § 264
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Ann-Marie Hedlund autoers. kl. 17.00
Stefan Gustavsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.30 § 263, ord. ankom kl. 17.30 § 264
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Gunvor Runström autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Greger Svensson autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00

Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Emma Kramer (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Från kl 17.00
Från kl 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00 till kl. 17.10 § 263, ord. ankom kl. 17.11 § 264
Ulrika Karlsson autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.09 § 263, ord. ankom kl. 17.09 § 264,
utgår kl. 21.49 § 279
Från kl 17.00
Anders Gustafsson kl. 17.00
Gabriel Marco ers. kl. 17.10 § 264
Jan Ericson ers. kl. 17.09 § 264
Ghada Melle ers. kl. 17.28 § 264
Ankom kl. 17.11 § 264
Marcus Fredriksson ers. kl. 17.56 § 269
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl 17.00
Från kl 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00
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§ 282 Kom Hem – avtal om överlåtelse av hemsjukvård; kompletterande
beslut

39

§ 283 Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
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§ 262

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 263

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen beslut 2012-09-05 att utse Annelie Wiik (KD) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Robin Ahlnér (KD).
Länsstyrelsens beslut 2012-09-05 att utse Anna Larsson (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Magnus Stagmo (M).
Länsstyrelsen meddelar i protokoll 2012-09-05 att någon ny ersättare inte kunde utses efter Rolf Lorentsson (SD).
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden påminner om kommunfullmäktiges sammanträdestider under oktober med ett ordinarie sammanträde den 18 oktober som börjar kl. 17.00 samt
ett budgetsammanträde den 25 oktober som börjar kl. 14.00.
Ordföranden hälsar de nya ersättarna Annelie Wiik (KD) och Anna Larsson
(M) välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 264

Information från SKL om satsningen ”Leda och styra för hållbar
jämställdhet”
Jämställdhets- och mångfaldsstrateg Åsa Thörne Adrianzon inleder informationen. Härefter informerar kommunikationsstrateg Magnus Jakobsson från
Sveriges Kommuner och Landsting om satsningen ”Leda och styra för hållbar
jämställdhet”.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Motion om det svenska kulturarvet
Ks/2012:404 879
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion 2012-09-24 att det svenska kulturarvet
är något som tillhör oss alla men att den svenska historien och kulturen inte ska
tas för given. Den måste omvårdas för att inte vittra sönder och glömmas bort.
Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Kulturnämnden ges i uppdrag att göra en fullskalig inventering av samtliga
resta minnesmärken, runstenar, hällristningar samt milstenar i Jönköpings
kommun.
– Inventeringen ska kartlägga i vilket skick objekten är i.
– I de fall där det finns behov av restaureringar ska ett handlingsprogram tas
fram för åtgärda dessa inom en treårsperiod.
Beslutsunderlag
Motion 2012-09-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
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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§ 266

Motion om konsekvensanalys av överetableringar inom gymnasieskolan
Ks/2012:406 600
Sammanfattning
Alf Gustafsson för S-gruppen anför i motion inkommen 2012-09-27 att expansionen av affärsbolag som etablerar sig inom den svenska skolan sker samtidigt
som kommuners ekonomier är allt mer ansträngda. Elevunderlaget avtar märkbart och det finns en betydande överkapacitet på utbudet av platser. Dessa förhållanden medför att kommunerna också får mycket svårare att planera den
utbildningsverksamhet som man själva ansvarar för. Eftersom kommunen, till
skillnad från de övriga huvudmännen, har som ansvar att erbjuda alla elever
utbildning behöver det finnas en ständig beredskap för att täcka upp vid eventuella nedläggningar. Jönköpings kommun behöver därför utarbeta en strategi
för att möta ovan beskrivna situation. Mot denna bakgrund föreslår motionären
följande:
– Jönköpings kommun genomför en ekonomisk och verksamhetsmässig analys av överetableringar av friskolor i kommunen samt konsekvenserna för
eleverna.
– En strategi antas för att erbjuda plats i kommunal skola till elever i friskolor
som tvingas byta skola när en friskola avvecklar sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-09-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
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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2012-09-27

§ 267

Fråga om snöröjning av kommunala lekplatser
Ks/2012:407 332
Britt-Marie Glaad (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders
Jörgensson (M) om det finns någon planering/beredskap för att snöröja kommunala lekplatser.
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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 268

Fråga om lediga platser inom äldreomsorgen
Ks/2012:408 731
Mot bakgrund av att det i media har gått att läsa om lediga platser vid äldreboenden vill Pelle Nordin (S) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) om
han har någon uppfattning om hur många som söker årligen och hur många av
dessa som får avslag.
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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 269

Fråga om utbetalning från Bostads AB Vätterhem
Ks/2012:409 040
Elin Lagerqvist (S) vill fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M)
hur de 15 miljoner som togs från Bostads AB Vätterhems hyresgäster har använts.
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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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 270

Yttrande över betänkandet ”Vital kommunal demokrati”
(SOU 2012:30)
Ks/2012:285 100
Sammanfattning
Jönköpings kommun har inbjudits att senast den 28 september 2012 lämna
synpunkter på betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30).
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss 2012-05-14
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-20 med upprättat förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-20 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt kommunalrådet Mats Greens (M)
särskilt upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till yttrande tillstyrks med de i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande angivna ändringar.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Justerandes signatur

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

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (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 Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt kommunalrådet Mats Greens (M)
särskilt upprättade förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkanden
Elin Lagerqvist (S), Jerry Hansson (V) och Henric Andersson (SD) yrkar bifall
till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet
enligt ovan.
Simon Rundqvist (KD) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2012-09-27

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) lämnas enligt kommunalrådet Mats Greens (M)
särskilt upprättade förslag.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 271

Uppdrag att konkurrenspröva delar av tekniska nämndens verksamhet
Ks/2011:348 109
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan gav kommunfullmäktige 2010-11-25 § 314 tekniska nämnden i uppdrag att överväga konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhet.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-08-14 § 180 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tjänsteområde ”samla in avfall” samt tjänsteområde ”fastighetsservice”
väljs för att genomlysas i ytterligare ett utredningssteg.
– En extern konsult anlitas för att genomföra uppdraget utefter tekniska
nämndens anvisningar.
– Kostnaderna för uppdraget hanteras inom ram för tekniska nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-29 vari tekniska
nämndens förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det av kommunfullmäktige 2010-11-25 § 314 utdelade uppdraget till tekniska nämnden att konkurrenspröva delar av nämndens verksamhet återtas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
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 Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Anette Höglund (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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tjänsteområde ”samla in avfall” samt tjänsteområde ”fastighetsservice”
väljs för att genomlysas i ytterligare ett utredningssteg.
– En extern konsult anlitas för att genomföra uppdraget utefter tekniska
nämndens anvisningar.
– Kostnaderna för uppdraget hanteras inom ram för tekniska nämndens verksamhet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Anders Jörgensson (M) och Astrid Löfdahl för KDgruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S), Krister Johansson (S) och Pelle Nordin (S) yrkar bifall till
Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur
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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 47 ja-röster mot 33 nej-röster varjämte 1
ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
– Tjänsteområde ”samla in avfall” samt tjänsteområde ”fastighetsservice”
väljs för att genomlysas i ytterligare ett utredningssteg.
– En extern konsult anlitas för att genomföra uppdraget utefter tekniska
nämndens anvisningar.
– Kostnaderna för uppdraget hanteras inom ram för tekniska nämndens verksamhet.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Elin Lagerqvist (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 272

Ändring av föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för Naturreservatet Rocksjön
Ks/2012:362 265
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat förslag till ändring av föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för Naturreservatet Rocksjön i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag 2010-08-26 § 209.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-08-16 § 269
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-07 med bilaga
Samrådsredogörelse med inkomna yttranden
Utredningen ”Rocksjön – Friluftsliv och naturvård. Kan kanoter och naturvärden samsas?” daterad 2011-09-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Föreslagna ändringar i föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Föreslagna ändringar i föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Anders Samuelsson (C), Nils-Erik Davelid för FP-gruppen, Åke Holm för KDgruppen, Birgit Sievers för MP-gruppen, Kenneth Kindblom för V-gruppen
och Britt-Marie Glaad för S-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Föreslagna ändringar i föreskrifter, beslutshandling samt skötselplan för
Naturreservatet Rocksjön antas.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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§ 273

Rocksjöstadion
Ks/2012:236 809
Sammanfattning
Fritidsnämnden begär att 12 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
uppförande av Aktivitetscenter Rocksjön under 2012 och 2013. Av den totala
utgiften för investeringen förutsätts 2 mnkr finansieras av Svenska Kanotförbundet och 2,5 mnkr förutsätts finansieras av de lokala kanotföreningarna via
sponsring. Fritidskontoret har tagit fram ett lokalprogram tillsammans med
berörda intressenter innebärande att en kanotanläggning uppförs i Rocksjön
och att en läktarbyggnad innehållande omklädningsrum, förråd, duschar mm
uppförs i Knektaparken.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2012-04-19 § 74 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-03
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-31 § 157
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i elektroniska startgrindar, samt att förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Aktivitetscenter Rocksjön med ett engångsbelopp uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Aktivitetscenter Rocksjön.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktige beslutade vid sin behandling av ärendet 2012-05-31 § 157
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra Svenska Kanotförbundets stöd till projektet.
NY ÄRENDEBEREDNING
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) reviderade yttrande 2012-09-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Jönköpings Kanotklubb
och Huskvarna Kanotklubb innebärande att klubbarna finansierar investeringen i startgrind, samt att klubbarna även bekostar drift och underhåll
av densamma. I avtalet skrivs också in att fritidsnämnden upplåter plats för
vinterförvaring av grinden.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med de lokala kanotklubbarna
innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till 2,5 mnkr, eller motsvarande årligt bidrag.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 11 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 4 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till högst 7,5 mnkr, alternativt att ett
årligt bidrag erhålls motsvarande ett engångsbelopp på 2,5 mnkr.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med de ändringarna att den tredje respektive femte strecksatsen ges följande lydelser:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 10 mnkr.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 3 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar innebärande att klubbarna medfiJusterandes signatur
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nansierar projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till
2,5 mnkr, alternativt att kanotklubbarna medfinaniserar projektet med ett årligt bidrag som sammantaget motsvarar 2,5 mnkr i 2012 års penningvärde.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Jönköpings Kanotklubb
och Huskvarna Kanotklubb innebärande att klubbarna finansierar investeringen i startgrind, samt att klubbarna även bekostar drift och underhåll
av densamma. I avtalet skrivs också in att fritidsnämnden upplåter plats för
vinterförvaring av grinden.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med de lokala kanotklubbarna
innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till 2,5 mnkr, eller motsvarande årligt bidrag.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 10 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 3 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar innebärande att klubbarna medfinansierar projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp uppgående till
2,5 mnkr, alternativt att kanotklubbarna medfinaniserar projektet med ett årligt bidrag som sammantaget motsvarar 2,5 mnkr i 2012 års penningvärde.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Birgit Sievers (MP), Nils-Erik Davelid för FP-gruppen, Ilan De Basso (S), Erik
Arnalid (KD) och Sotiris Delis (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Fn
Tn
Jkpg kanotklubb
Hva kanotklubb
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§ 274

Motion om försöksverksamhet med syntetis (konstis) på Puls
Arena, Öxnehaga
Ks/2012:202 820

Sammanfattning
I motion 2012-03-26 anför Baris Belge (S) att det idag finns möjlighet att använda sig av syntetis (konstis) som ett alternativ till konstfrusna banor. Det är
ett enkelt och billigt alternativ för att ge barn/ungdomar möjlighet att lära sig
att åka skridskor.
Barn/ungdomar på Öxnehaga har idag små möjligheter att lära sig åka skridskor. Därför skulle syntetis anlagd på Puls Arena i Öxnehaga ge dessa
barn/ungdomar förutsättningar till detta. Mot denna bakgrund föreslår motionären att Jönköpings kommun anlägger en syntetisrink i testsyfte på Puls Arena i
Öxnehaga.
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 64 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden och kommundelsråd
Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-06-27
Fritidsnämndens beslut 2012-08-16 § 110 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Birgit
Sievers (MP) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkanden
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan om röstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
B Belge
Fn
Kdr Hva
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§ 275

Motion om att utveckla kollektivtrafiken i centrumnära ytterområden
Ks/2012:203 531
Sammanfattning
I motion 2012-03-26 anför Britt-Marie Glaad (S) att Jönköpings kommun och
Länstrafiken år 2010 inledde ett treårigt projekt för att få fler att åka kollektivt.
Projektet berör till största delen befintliga busslinjer i västra och södra delen av
kommunen. Motionären anser att ytterligare projekt ska startas med målet att
fler ska resa kollektivt till och från sina arbetsplatser.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 65 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-06-14 § 205 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas till Landstinget i Jönköpings län med uttalandet att
Jönköpings kommun önskar att Landstinget verkar i den i motionen beskrivna inriktningen.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
B-M Glaad
Stbn
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§ 276

Motion om digitala tjänster för samhällsutveckling
Ks/2011:565 535
Sammanfattning
I motion inkommen 2011-12-21 anför Hans Karlsson (C) att användning av
digitala tjänster ökar möjligheterna att möta framtida utmaningar inom vård,
omsorg och skola. På samma sätt stärks möjligheterna att öka tillgängligheten
för offentlig och kommunal service, nyföretagande och för att stärka företagens
konkurrenskraft. För att möjliggöra detta krävs att alla invånare och företag har
tillgång till snabbt bredband. Mot denna bakgrund föreslår motionären att en
kartläggning genomförs av kommuninvånarnas tillgång till snabbt bredband
samt att en handlingsplan tas fram för hur invånarnas tillgång till och kommunens utbud av digitala tjänster kan öka.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-22 § 379 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat motionen till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-12-21
Stadskontorets yttrande 2012-05-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets IS/IT-avdelning ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät
samt via trådlöst nät.
– Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner. Baserat på
kartläggningen utarbetas ett förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast november 2012.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att
kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras kommunstyrelsen att utarbeta och
presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst
nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras stadskontoret att utarbeta och presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-29
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst
nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras stadskontoret att utarbeta och presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att
kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras kommunstyrelsen att utarbeta och
presentera förslag på eventuella åtgärder.
– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Hans Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva marknadens aktörer i syfte att
kartlägga invånarnas tillgång till snabbt bredband via fast nät samt via trådlöst nät. Kartläggningen ska även omfatta aktörernas utbyggnadsplaner.
– Utifrån genomförd kartläggning uppdras kommunstyrelsen att utarbeta och
presentera förslag på eventuella åtgärder.
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– Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Beslutet expedieras till:
Hans Karlsson
Stadsdirektören
IS/IT-chefen
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 277

Förslag till vissa förändringar av regelverket rörande arvodering av
förtroendevalda
Ks/2011:86 024
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 321 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda hur andra kommuner ersätter förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare. Utifrån sin granskning av reglerna för arvodering av förtroendevalda i Jönköpings kommun föreslår kommunrevisionen ett antal förändringar och förtydliganden avseende regelverket. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut och kommunrevisionens granskning har stadskontoret inkommit
med förslag till vissa förändringar av regelverket avseende arvodering av förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 321
Kommunrevisionens rapport 2011-06-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-14 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets redovisning avseende hur andra kommuner ersätter förlorad
arbetsförtjänst för egenföretagare godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Belopp som ska ligga till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid
omräkning till förlorad inkomst per timme ska taxerad inkomst av näringsverksamhet divideras med 1 980 timmar reducerat med det antal timmar förtroendevald erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst året den taxerade
inkomsten avser. För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på
deltid och som också är anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet
timmar som ligger till grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i
proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
– Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
årsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider 40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd.
– Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i ärenden som rör tolkning och
tillämpning av regler rörande arvodering av förtroendevalda.
– Den förändrade regeln avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare börjar tillämpas från och med månadsskiftet efter det att fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft.
Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets redovisning godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag tillstyrks.
– Stadskontorets definition av uppgifter som ingår i årsarvoden samt tjänstgöringsgrad fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver
arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande
tillägg i förslaget till kommunfullmäktige:
– Som underlag inför parlamentariska kommitténs beredning inför kommande
mandatperiod uppdras åt kommunrevisionen att under hösten 2013 göra en
utvärdering av beslutat regelverk.
Kommunstyrelsens beslut
– Stadskontorets redovisning avseende hur andra kommuner ersätter förlorad
arbetsförtjänst för egenföretagare godkänns.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver
arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Belopp som ska ligga till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid
omräkning till förlorad inkomst per timme ska taxerad inkomst av näringsverksamhet divideras med 1 980 timmar reducerat med det antal timmar förtroendevald erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst året den taxerade
inkomsten avser. För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på
deltid och som också är anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet
timmar som ligger till grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i
proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
Justerandes signatur
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– Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
årsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider 40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd.
– Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i ärenden som rör tolkning och
tillämpning av regler rörande arvodering av förtroendevalda.
– Den förändrade regeln avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare börjar tillämpas från och med månadsskiftet efter det att fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft.
– Stadskontorets definition av uppgifter som ingår i årsarvoden samt tjänstgöringsgrad fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
– Som underlag inför parlamentariska kommitténs beredning inför kommande
mandatperiod uppdras åt kommunrevisionen att under hösten 2013 göra en
utvärdering av beslutat regelverk.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen
att en schablon om 200 timmar för semester införs vilket innebär att vid omräkning till förlorad inkomst ska inkomst av näringsverksamhet divideras med
1 780 timmar istället för föreslagna 1 980 timmar.
Nils-Erik Davelid (FP), Åke Johansson för C-gruppen och Kenneth Kindblom
för V-gruppen instämmer i Mats Greens (M) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan om röstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag med den av Mats Green (M) yrkade ändringen. Kommunfullmäktige
har således beslutat följande:
– Belopp som ska ligga till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid
omräkning till förlorad inkomst per timme ska taxerad inkomst av näringsverksamhet divideras med 1 780 timmar reducerat med det antal timmar förtroendevald erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst året den taxerade
inkomsten avser. För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet på
deltid och som också är anställd och uppbär inkomst av tjänst ska antalet
timmar som ligger till grund för beräkning av inkomst per timme reduceras i
proportion till tjänstgöringsgrad i anställning. Tjänstgöringsgrad i anställningen ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
– Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevald som erhåller
årsarvode, sammanträdes- och förrättningsarvode som tillsammans underskrider 40 % av ersättning till heltidsarvoderat kommunalråd.
– Kommunstyrelsens personalutskott beslutar i ärenden som rör tolkning och
tillämpning av regler rörande arvodering av förtroendevalda.
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– Den förändrade regeln avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst för
egenföretagare börjar tillämpas från och med månadsskiftet efter det att fullmäktiges beslut i detta ärende vunnit laga kraft.
– Stadskontorets definition av uppgifter som ingår i årsarvoden samt tjänstgöringsgrad fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydligt beskriver arvodesregler för förtroendevalda i Jönköpings kommun.
– Som underlag inför parlamentariska kommitténs beredning inför kommande
mandatperiod uppdras åt kommunrevisionen att under hösten 2013 göra en
utvärdering av beslutat regelverk.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen
Kommunrevisionen
Parlamentariska kommittén
Personalutskottet
Stadsdirektören
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§ 278

Utvärdering av korttidsplatser utomlands inom äldreomsorgen
Ks/2012:340 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2008-12-18 § 427 riktlinjer för beviljande av
korttidsvård utomlands under försöksperioden 2009-01-01 t.o.m. 2010-12-31.
Samtidigt uppdrogs åt socialnämnden, numera äldrenämnden, att göra en utvärdering av försöket och redovisa denna för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-24 § 107 att förlänga försöksperioden till och
med 30 juni 2012, att utvärdering av insatsen görs under våren 2012 samt att
förslag om eventuell permanentning av insatsen föreläggs kommunfullmäktige
senast i september 2012.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-06-20 § 72 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Korttidsplatser utomlands ska inte erbjudas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Korttidsplatser utomlands ska inte erbjudas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Nils-Erik Davelid för FP-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Än
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§ 279

Tillhandahållande av trygghetslarm som en service
Ks/2012:341 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 § 88 i samband med utvärdering av
den förenklade biståndshandläggningen inom äldreomsorgen att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att under en provperiod avskaffa
biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2012-06-20 § 71 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och
äldre ska avskaffas under en försöksperiod oktober 2012 – december 2013.
– En utvärdering av försöket ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-09-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till äldrenämnden för klargörande av bl.a. de juridiska aspekterna av äldrenämndens förslag och inarbetas i nämndens utredning
om ytterligare förenkling av biståndshandläggning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avslå kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå följande:
– Biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och
äldre ska avskaffas under en försöksperiod oktober 2012 – december 2013.
– En utvärdering av försöket ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2014.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) återremissyrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Henric Andersson (SD), Simon Rundqvist (KD), Kenneth Kindblom för Vgruppen och Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer fyllda 80 år och
äldre ska avskaffas under en försöksperiod oktober 2012 – december 2013.
– En utvärdering av försöket ska redovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2014.
Beslutet expedieras till:
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

35

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 280

Inventering av vilka hamnar och bryggor i södra Vättern som går
att använda för passagerartrafik
Ks/2012:361 500
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i beslut 2008-12-18 § 424 tekniska nämnden i uppdrag att inventera hamnar och bryggor i södra Vättern som går att använda för
passagerartrafik.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 46 med tillhörande tjänsteskrivelse
Inventering 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-08-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att fördjupa och utveckla dialogen med
båtklubbarna i kommunen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att utveckla och fördjupa dialogen
med kommunens båtklubbar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till Ann-Mari Nilssons (C) förslag
med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att lämna information om den genomförda
inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkat tillägg föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Destination Jönköping ges i uppdrag att lämna information om den genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av
att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att utveckla och fördjupa dialogen
med kommunens båtklubbar.
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lämna information om den
genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att bedriva passagerartrafik på Vättern.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att fördjupa och utveckla dialogen med
båtklubbarna i kommunen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lämna information om den genomförda inventeringen till näringsidkare som kan tänkas vara intresserade av att
bedriva passagerartrafik på Vättern.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Yrkande
Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Destination Jönköping
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§ 281

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartal 1-2
2012
Ks/2012:364 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende kvartal 1-2, 2012.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-2, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-12
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-2, 2012, överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende kvartal
1-2, 2012, läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 282

Kom Hem – avtal om överlåtelse av hemsjukvård; kompletterande
beslut
Ks/2012:261 770
Sammanfattning
Regionförbundet har i skrivelse 2012-09-13 meddelat att de beslut rörande
överlåtelse av hemsjukvård från Landstinget till kommunerna i Jönköpings län
behöver kompletteras. Kompletteringen utgörs av att fullmäktige beslutar att
Jönköpings kommun, tillsammans med Jönköpings läns Landsting, hemställer
till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna som används i systemet
för kommunalekonomisk utjämning ändras i syfte att återspegla förändrat ansvar för hemsjukvård i länet. De länsvisa skattesatserna ska höjas med 0,34
procentenheter för kommunerna och sänkas med 0,34 procentenheter för landstinget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-08-30 § 237
Skrivelse från Regionförbundet Jönköpings län 2012-09-13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun hemställer, tillsammans med Jönköpings läns Landsting, till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,34
procentenheter för kommunerna och sänks med 0,34 procentenheter för
landstinget.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun hemställer, tillsammans med Jönköpings läns Landsting, till Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,34
procentenheter för kommunerna och sänks med 0,34 procentenheter för
landstinget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-09-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 283

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Nedzad Ibisevic (M)
Nedzad Ibisevic (M) anhåller i skrivelse 2012-09-14 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Nedzad Ibisevic (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
N Ibisevic
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 284

Ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-09-27 att Sara Loberg (M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i social områdesnämnd
söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sara Loberg (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses ledamoten Linnéa
Carlsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Loberg
L Carlsson
Soc omr nämnd S
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 285

Ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-09-27 att Nedzad Ibisevic (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Nedzad Ibisevic (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses ledamoten
Fredrik Brännström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
N Ibisevic
F Brännström
Uan
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

§ 286

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-09-27 att Oskar Sievers (MP) har
hemställt om entledigande från uppdrag som nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Oskar Sievers (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Henrik Hall (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
O Sievers
H Hall
Jönköpings tingsrätt
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012
§ 270 Yttrande över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30)
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

Kjell Bengtsson

Bo Grennhag

Rune Nykvist

Margareta Lundgren

Annelie Wiik
Lennart Edlund

Rune Olsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund

Gunvor Runström

Greger Svensson
Katja Öz

Ulrika Karlsson

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. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012
§ 270 Yttrande över betänkandet ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30)
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
Emma Kramer
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)

Magnus Johansson

Anders Gustafsson
Gabriel Marco
Jan Ericson
Ghada Melle
Marcus Fredriksson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
48

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33

0

0

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012
§ 271 Uppdrag att konkurrenspröva delar av tekniska nämndens verksamhet
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

Kjell Bengtsson

Bo Grennhag

Rune Nykvist

Margareta Lundgren

Lennart Edlund

Rune Olsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund

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

Nej

Gunvor Runström

X
X
X
X

Greger Svensson
Katja Öz

Ulrika Karlsson

Avst

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

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012
§ 271 Uppdrag att konkurrenspröva delar av tekniska nämndens verksamhet
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
Emma Kramer
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)

Magnus Johansson

Anders Gustafsson
Gabriel Marco
Jan Ericson
Ghada Melle
Marcus Fredriksson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
47

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33

1

0

