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Kjell Bengtsson autoers. kl. 17.00
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§ 61

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 7. Interpellationer utgår eftersom några sådana inte inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-02-09 om bildande av naturreservatet Bosgårdsbrandten i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2012-02-09 om bildande av naturreservatet Målabråten i
Jönköpings kommun.
Kommunrevisionens rapport 2012-03-13 ”Granskning av årbokslut/årsredovisning”.
Kommunrevisionens rapport 2012-03-13 ”Granskning av efterlevnad av markanvisningspolicyn”.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Motion om djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel
Ks/2012:153 050
Sammanfattning
Hans Karlsson (C) anför i motion 2012-03-04 att vi i Sverige har höga ambitioner vad gäller att djuren ska må väl och att det kött vi äter ska ha producerats
i enlighet med den svenska djurskyddslagen. När det gäller kommunernas upphandling av livsmedel enligt LOU har det hävdats att det inte går att ha samma
höga ambitioner utan att bryta mot EU-rätten. Kammarrätten i Stockholm har
dock i en dom fastslagit att det är möjligt för en kommun att ställa krav på bl.a.
antibiotikaanvändning, transporttid till slakteri och bedövning före slakt. Mot
denna bakgrund föreslår motionären att kommunen vid kommande upphandlingar av livsmedel ställer tydliga krav på djurskydd.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-04
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
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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§ 64
Motion om försöksverksamhet med syntetis 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 motionäreren följande:
– Jönköpings kommun anlägger en syntetisrink i testsyfte på Puls Arena i Öxnehaga.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
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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§ 65
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 påbörjade ett treårigt projekt för att få fler att åka kollektivt. Projektet berör till största delen befintliga busslinjer i den västra och södra
delen av kommunen.
För att få ännu fler att prioritera bussen i våra centrumnära ytterområden som
endast har 60-minuterstrafik anser motionären att ett nytt projekt startar.
20-minuterstrafik under de tider när en normalarbetsdag börjar och slutar skulle
säkerligen få fler att åka buss och lämna bilen hemma flera dagar i veckan. Mot
denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Ytterliggare ett kollektivtrafikprojekt startas med målet att fler boende i
centrumnära ytterområden väljer att resa kollektivt till och från arbetsplatsen
och skolan.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-26
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
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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§ 66
Motion om behovet av en reviderad vindkraftspolicy
Ks/2012:204 370
Sammanfattning
I motion 2012-03-21 anför Nils-Erik Davelid (FP) att kommunens vindkraftspolicy antogs av kommunfullmäktige hösten 2008. För att uppnå kommunens
mål om vindkraftsutbyggnad år 2020 behövs totalt 30-40 vindkraftsverk. Under
våren 2011 fanns anmälningar eller tillståndsärenden som omfattade 75-82
verk.
Med hänvisning till den stora omfattningen av ärenden och med tanke på ändrade framtidsförutsättningar anser motionären att kommunens vindkraftspolicy
behöver revideras för att utvärdera vunna erfarenheter samt beakta ny kunskap.
Därefter kan lämpliga prioriteringar göras av lägen för vindkraftsparker där de
stör närmiljöer och högprioriterade natur- och kulturområden minst. Dessa nya
riktlinjer ska arbetas in vid den förestående revideringen av översiktsplanen.
Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Jönköpings kommun reviderar sin vindkraftspolicy.
– Jönköpings kommun meddelar länsstyrelsen att vänta med prövningar i avvaktan på kommunens kommande prioriteringar.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
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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§ 67

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om en ”Trafikvettets Dag”

b)

om att flytta torghandeln från Västra torget till Tändsticksområdet

c)

om förbättringar på Dummemosseleden

d)

om friidrottshall och gymnastiksal i Huskvarna

e)

om ny väg vid Smedbyn i Huskvarna

f)

om att vi måste värna vårt vatten

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om en ”Trafikvettets Dag” överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att flytta torghandeln från Västra torget till Tändsticksområdet överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om förbättringar på Dummemosseleden överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om friidrottshall och gymnastiksal i Huskvarna överlåts
till fritidsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om ny väg vid Smedbyn i Huskvarna överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att vi måste värna vårt vatten överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
J-E Johansson
U Gråberg
L-Å Josefsson
U Isaksson
W Neumann
Sbn
Tn
Ks
Fn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Fråga om avgifter i skolan
Ks/2012:209 600
Mot bakgrund av det interpellationssvar som lämnades i juni förra året där uppfattningen var att det inte behövdes lokala riktlinjer för avgifter i skolan och
med hänvisning till en ny rapport om barnfattigdomen vill Magnus Rydh (S)
fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) om han fortfarande har uppfattningen att nämnda riktlinjer inte behövs. Kommunfullmäktige beslutar medge
att frågan framställs och besvaras. Frågan framställs och besvaras.
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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§ 69

Fråga om Blåsmusikfestivalen
Ks/2012:210 863
Allan Tovhult (S) vill fråga kulturnämndens ordförande Inger Gustavsson (FP)
hur stor risken är att Jönköpings kommun mister Blåsmusikfestivalen på grund
av minskat bidrag från kulturnämnden?
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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2012-03-29

§ 70

Fråga om Barnahus
Ks/2012:211 700
Med hänvisning till tidigare diskussioner i kommunfullmäktige om Barnahus
för de barn som blivit utsatta av våld vill Mona Forsberg (S) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) vad som hänt sedan i höstas och om någon förnyad kontakt har tagits med övriga berörda?
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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§ 71

Fråga om besparingar inom funktionshinderomsorgen
Ks/2012:212 709
Med hänvisning till vad som i majoritetens kommunprogram står skrivet om
människor med funktionsnedsättning vill Mona Forsberg (S) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) om han anser att Jönköpings kommun lever upp
till kommunprogrammet med anledning av de besparingar som görs på ledsagning?
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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§ 72

Fråga om Rosenlunds Herrgård
Ks/2012:213 290
Eva Swedberg (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) om det finns några nyheter att förtälja om Rosenlunds Herrgård, om några
nya tankar, intressenter eller händelser har tillkommit?
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 73

Fråga om minskade tilläggsanslag till Sanda gymnasiesärskolas
elever
Ks/2012:214 600
Anna Carlsson (S) vill mot bakgrund av att demografiska förändringar tillsammans med besparingskrav påverkar särskolans budget mycket negativt fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M)
varför nämnden vill skära ner så kraftigt på de tilläggsanslag som Sanda gymnasiesärskolas elever tidigare har fått?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 74
Förslag till ombudgetering av investeringsanslag med anledning av
preliminärt bokslut för 2011
Ks/2012:97 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista budgetuppföljningsrapport för år 2011. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2011.
I ärendet ingår även förslag till reglering av budgetavvikelser mot nämndernas
resultatfonder samt investeringsbudgetens avräkning för 2011 med förslag till
överföring av investeringsanslag till 2012.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-06
Bilaga 1: Preliminärt bokslut 2011
Bilaga 2: Resultatfonder 2011
Bilaga 3: Investeringsbudgetens avräkning 2011
Bilaga 4: Investeringsbudgetens avräkning för affärsdrivande verksamhet 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-06 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2011.
Förslag till kommunfullmäktige:
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2012 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 370 684 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
370 600 tkr, medan 84 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2011 års bokslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontoret förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-02-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Det preliminära bokslutet med förslag till resultatreglering godkänns som
underlag för stadskontorets fortsatta arbete med årsredovisningen för år
2011.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2012 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 370 684 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen finansieras med ökad upplåning med totalt
370 600 tkr, medan 84 tkr disponeras av rörelsekapitalet.
– Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om justeringar av föreslagna ombudgeteringar om så erfordras i det fortsatta arbetet med 2011 års bokslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 75

Årsredovisning för 2011; fråga om ansvarsfrihet
Ks/2012:115 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2011, vilken härmed överlämnas för behandling.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-22
Årsredovisning 2011 daterad 2012-02-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2011 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +101 mnkr och en balansomslutning med 5 965 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +161 mnkr och en balansomslutning med
13 207 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2011 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +101 mnkr och en balansomslutning med 5 965 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +161 mnkr och en balansomslutning med
13 207 mnkr.
REVISIONSBERÄTTELSE
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har avlämnat 2012-03-13 dagtecknad revisionsberättelse samt revisorernas redogörelse för år 2011.
Revisorerna tillstyrker:
– Styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.
– Kommunens årsredovisning för 2011 godkänns.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Behandlingsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att den inledande behandlingen av ärendet sker enligt följande:
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Andreas Sturesson (KD) överlämnar
årsredovisningen till kommunfullmäktige för behandling.
Ekonomichef Leif Eriksson redogör för årsredovisningen.
Kommunrevisionens ordförande Sven Ebbesson (S) redogör för revisionens
arbete under verksamhetsåret samt föredrar revisionsberättelsen.
Yrkande
Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Ordförande Anders Hulusjö (KD) för kommunfullmäktiges presidium låter till
protokollet anteckna ett stort tack till kommunrevisionen för ett väl genomfört
arbete och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.
Kommunfullmäktiges beslut
ANSVARSFRIHETEN
Kommunfullmäktige upptar revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet
till beslut. Kommunfullmäktige uppdelar handläggningen så att frågan om ansvarsfrihet ställs först för ledamöterna i kommunstyrelsen och sedan för övriga
ledamöter i nämnder och beredningar.
Det antecknas att jävig ledamot inte deltar i besluten.
Kommunfullmäktige beslutar följande beträffande ansvarsfriheten:
– Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011.
– Övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
ÅRSREDOVISNINGEN
Kommunfullmäktige upptar sedan årsredovisningen till beslut och beslutar
därvid att bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Årsredovisning för 2011 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +101 mnkr och en balansomslutning med 5 965 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +161 mnkr och en balansomslutning med
13 207 mnkr.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Nämnderna

Justerandes signatur
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§ 76

Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker
Ks/2009:392 430
Sammanfattning
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till program för skötseln av kommunens skogar och trädbärande marker.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-02-17 § 9 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Majoritetsgruppens förslag till ”Program för Jönköpings kommuns skogar
och trädbärande marker” godkänns.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult.
– Tilläggsanslag med ca 500 tkr enligt tekniska kontorets bedömning inarbetas i VIP 2013-2015 med anledning av ambitionsnivå med ökad naturvård i
programmet för kommunens skogar.
– Dokumentet Förslag till rutiner gällande gallring, röjning och avverkning
inom Jönköpings kommun (trädärendehanteringen), Kf 1996-04-25, föreslås
upphöra och dess innehåll införlivas i handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 9
Tekniska nämndens förslag till ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker”
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-01-02
Arbetsgruppens förslag till ”Program för kommunens skogar och trädbärande
marker”
Arbetsgruppens förslag med tekniska nämndens ändringar markerade
Inkomna remissvar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Skrivelse 2012-03-11 från föreningar i Naturvårdsgruppen
Skrivelse inkommen 2012-03-12 från medlemmar i Naturvårdsgruppen m.fl.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med den ändringen att ordningsföljden i de
kompletterande dokument som ska tas fram efter att programmet fastställts
justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp ett steg och därmed kommer
före det som benämns ”Basinstruktion”.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult.

Justerandes signatur
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– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
1. Tekniska nämndens förslag sid 1:
Ordningsföljden i de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
2. Tekniska nämndens förslag sid 1, punkt ”4. Skogsskötselplan”:
Meningen ”Tekniska nämnden antar de typbestånd som arbetas fram i
kommande riktlinjer” utgår och följande text infogas: ”Antas av tekniska nämnden. De långsiktiga målen antas av stadsbyggnadsnämnden för
att säkerställa kopplingen till översikts-, naturvårds- och grönstrukturplaner.”
3. Tekniska nämndens förslag sid. 4, rubrik ”Områdesindelning och skötselprinciper”, underrubrik ”Områdesindelning” (inklusive Kvartersnära
skog, Tätortsnära skog, Friluftsområden, Produktionsskog samt Naturmarker och parker):
Hela stycket utgår och ersätts av följande text: ”Kommunens skogar
och trädbärande marker delas i samband med fastställandet av riktlinjer in i fem skötselzoner. Vart och ett av dessa områden har sina egna
förutsättningar och därmed skötselambitioner, dock ska schablonartade
åtgärder undvikas. Indelningen bygger på att man särskiljer den kvartersnära skogen, den tätortsnära skogen, friluftsområden, produktionsskog samt naturmark och parker. Dessa kan dock inte indelas enbart
utifrån geografi utan också utifrån hur typbestånden ser ut och deras
ekologiska värden.”
4. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselprinciper”, 4:e stycket,
sista meningen:
Orden ”inom zon 1-3” utgår.
5. Tekniska nämndens förslag sid 5, rubrik ”Skötselpriciper”, 9:e stycket:
Stycket utgår och ersätts av följande text: ”Den personal kommunen
anlitar för att utföra eller planera skogliga åtgärder ska vara fristående från virkesköpande organisationer och tjänsterna upphandlas separat från virkesförsäljningen.”
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– En arbetsgrupp tillsätts med representanter från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Naturvårdgruppen och ges i uppdrag att utarbeta förfrågningsunderlag inför
upphandling av en extern konsult för framtagande av riktlinjer. Förfrågningsunderlaget fastställs av tekniska nämnden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med vissa
ändringar och tillägg innebärande att beslutsförslaget ges följande lydelse:
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
•
Ordningsföljden för de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
•
”Skogsskötselplan” fastställs av tekniska nämnden.
•
”Basinstruktion” antas av tekniska kontoret.
•
”Riktlinjer” antas av tekniska nämnden.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult. Arbetet ska genomföras i
nära samråd med övriga berörda nämnder.
– Tekniska nämnden rekommenderas att göra en översyn av gränsdragningen
mellan olika skötselzoner.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) vidhåller tidigare avgivet förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade 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) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Justerandes signatur
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Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
•
Ordningsföljden för de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
•
”Skogsskötselplan” fastställs av tekniska nämnden.
•
”Basinstruktion” antas av tekniska kontoret.
•
”Riktlinjer” antas av tekniska nämnden.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult. Arbetet ska genomföras i
nära samråd med övriga berörda nämnder.
– Tekniska nämnden rekommenderas att göra en översyn av gränsdragningen
mellan olika skötselzoner.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Det antecknas att Nils-Erik Davelid (FP) inte deltar i beslutet.
Yrkanden
Elin Lagerqvist (S) och Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Anders Jörgensson (M), Hans Karlsson för C-gruppen, Peter Lundvall (MP),
Birgit Sievers (MP), Claes Carlsson (MP), Bert-Åke Näslund för M-gruppen
och Astrid Johansson för KD-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Karlsson (MP) yrkar bifall till arbetsgruppens förslag med de av
medlemmar i Naturvårdsgruppen m.fl. inlämnade förslagen till förändringar
enligt skrivelse 2012-03-12.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunstyrelsens förslag, Elin Lagerqvists (S) förslag samt Christina Karlssons (MP) yrkande – under proposition
och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige
utan omröstning att anta Elin Lagerqvists (S) förslag.
Härefter godkänner kommunfullmäktige följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 49 ja-röster mot 30 nej-röster var jämte 2
ledamöter avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Tekniska nämndens förslag ”Program för Jönköpings kommuns skogar och
trädbärande marker” godkänns med följande ändringar:
•
Ordningsföljden för de kompletterande dokument som ska tas fram efter
att programmet fastställts justeras så att ”Skogsskötselplan” flyttas upp
ett steg och därmed kommer före det som benämns ”Basinstruktion”.
•
”Skogsskötselplan” fastställs av tekniska nämnden.
•
”Basinstruktion” antas av tekniska kontoret.
•
”Riktlinjer” antas av tekniska nämnden.
– För utarbetande av riktlinjer anlitas extern konsult. Arbetet ska genomföras i
nära samråd med övriga berörda nämnder.
– Tekniska nämnden rekommenderas att göra en översyn av gränsdragningen
mellan olika skötselzoner.
Justerandes signatur
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– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till
verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
– Kommunfullmäktiges beslut 1996-04-25 § 129 avseende rutiner gällande
gallring, röjning och avverkning inom Jönköpings kommun upphör att gälla
och dess innehåll överförs till det nya programmet.
Reservationer
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists
(S) förslag. Christina Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt yrkande.

Beslutet expedieras till:
Tn
Naturvårdsgruppen m.fl.
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§ 77

Förnyelse av Västra centrum, inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
Ks/2012:134 302
Sammanfattning
Inom ramen för arbetet med stadsbyggnadsvisionen genomförs projektet Förnyelse av Västra centrum. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Jönköpings
kommun, fastighetsägare i området, Jönköping City AB, verksamhetsutövare,
Jönköpings Länstrafik, handikapporganisationer och polisen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-08
Affärsplan Förnyelse av Västra centrum
Tekniska utskottets protokoll 2012-01-25 § 1
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Affärsplan Förnyelse av Västra centrum godkänns som underlag för genomförande av åtgärderna.
– 2012 ställs 8 mnkr till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av åtgärderna i utredningen Affärsplan Förnyelse av Västra centrum.
Medlen finansieras av anslaget för Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med
VIP 2012-2014 med budget för 2012.
– 2013 föreslås 4 mnkr användas för att färdigställa projektet. Medel finns
upptagna i flerårsplanen under rubriken Stadsbyggnadsvisionen, Förnyelse i
stadskärnan, i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Affärsplan för Västra Centrum godkänns som plan för genomförande av
Förnyelse av Västra Centrum.
– Anslag om totalt 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av projektet. Av anslaget förutsätts 2,6 mnkr finansieras av
övriga intressenter i projektet.
– Kommunens del av anslaget fördelas med 8 mnkr 2012 och 4,4 mnkr 2013.
Minskat anslagsbehov under 2013, jämfört med VIP 2012-2014, beaktas i
2013 års investeringsbudget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kent Ly (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hans ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Protokollsanteckning
Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet noterar att såväl Östra Storgatans som Smedjegatans bilfrihet
genomfördes en gång i tiden mot handlares motstånd. Idag är alla så nöjda med
detta. Till och med Västra Centrums företagare strävar efter att uppnå Östra
Centrums resultat. Inte ens vid den stora köpenskapens högborg, A6, kan man
ta bilen fram till butiksdörren. Man parkerar en bit ifrån. Barnarpsgatan vinner
på att vara bilfri, eftersom då gatan blir till för människor. Undantag kan göras
för fordon med handikapptillstånd. I övrigt bilfri.”
Elin Lagerqvist för S-gruppen och Kenneth Kindblom (V) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Affärsplan för Västra Centrum godkänns som plan för genomförande av
Förnyelse av Västra Centrum.
– Anslag om totalt 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av projektet. Av anslaget förutsätts 2,6 mnkr finansieras av
övriga intressenter i projektet.
– Kommunens del av anslaget fördelas med 8 mnkr 2012 och 4,4 mnkr 2013.
Minskat anslagsbehov under 2013, jämfört med VIP 2012-2014, beaktas i
2013 års investeringsbudget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kent Ly (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. I hans
ställe tjänstgör Sema Kösebas (M).
Yrkanden
Anders Samuelsson (C), Ewa Jonsson (KD) och Erik Arnalid (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Peter Lundvall för MP-gruppen med instämmande av Birgit Sievers (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
– Kommunfullmäktige uttalar som sin vilja att en försöksverksamhet med
bilfri gata i Västra centrum under juni, juli och augusti vore önskvärd för att
en utvärdering ska kunna göras, dels för allmänhet, dels för de köpmän och
restauratörer som finns i området.
Elin Lagerqvist för S-gruppen och Jerry Hansson för V-gruppen yrkar bifall till
Peter Lundvalls (MP) tilläggsyrkande.
Anders Samuelsson (C) yrkar avslag på Peter Lundvalls (MP) tilläggsyrkande.
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Protokollsanteckning
Peter Lundvall för MP-gruppen med instämmande av Elin Lagerqvist för Sgruppen låter till protokollet anteckna detsamma som vid kommunstyrelsens
behandling av ärendet enligt ovan.
Erik Arnalid (KD) låter som sin uppfattning till protokollet anteckna att de synpunkter angående enkelt avhjälpta hinder som framgår av tekniska utskottets
protokoll 2012-01-25 § 1 ska beaktas i kommunens fortsatta arbete.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter upptas till avgörande Peter Lundvalls (MP) m.fl. tilläggsyrkande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige har avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Omröstning genomförs. Därvid avges 47 ja-röster mot 34 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
nämligen följande:
– Affärsplan för Västra Centrum godkänns som plan för genomförande av
Förnyelse av Västra Centrum.
– Anslag om totalt 15 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för
genomförande av projektet. Av anslaget förutsätts 2,6 mnkr finansieras av
övriga intressenter i projektet.
– Kommunens del av anslaget fördelas med 8 mnkr 2012 och 4,4 mnkr 2013.
Minskat anslagsbehov under 2013, jämfört med VIP 2012-2014, beaktas i
2013 års investeringsbudget.
Reservation
MP-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Peter Lundvalls (MP) m.fl.
tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsstrategen
Tn
Justerandes signatur
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§ 78
Motion om att göra motioner tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida
Ks/2011:433 000
Sammanfattning
I motion 2011-09-19 yrkar Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) att
inkomna motioner till kommunfullmäktige, deras beredningsstatus samt tillhörande motionssvar bör göras tillgängliga på Jönköpings kommuns webbplats
för att därigenom öka transparensen gentemot kommuninvånarna.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 280 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-19
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas i samband med handläggningen att även väga in konsekvenser med anledning av personuppgiftslagen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-02-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ärendet överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas att i samband med handläggning av ärendet väga in konsekvenser utifrån personuppgiftslagen.
– Motionen anses därmed vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas att i samband med handläggning av ärendet väga in konsekvenser utifrån personuppgiftslagen.
– Motionen anses därmed vara besvarad.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkande
Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Ärendet överlämnas till e-rådet för behandling.
– E-rådet uppmanas att i samband med handläggning av ärendet väga in konsekvenser utifrån personuppgiftslagen.
– Motionen anses därmed vara besvarad.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Winbergs (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
K Winberg
E-rådet

Justerandes signatur
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§ 79

Motion om medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare på
Ryhovs sjukhus
Ks/2011:397 779
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Britt-Marie Glaad (S) anför i motion 2011-08-29 att det
på Ryhovs sjukhus ofta förekommer att patienter som egentligen borde skrivas
ut blir kvar på sjukhuset då kommunen inte har möjlighet att ta emot dem på
något av kommunens boenden eller korttidsplatser. Motionärerna anför vidare
att problemet finns inom både somatisk och psykiatrisk vård och att detta inte
är bra för vare sig den som väntar på en placering eller den som får sin planerade operation/behandling inställd p.g.a. att sjukhussängen är upptagen av en
medicinskt färdigbehandlad person. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna
att en genomlysning görs av hur kommunen möter upp kommunmedborgarnas
vårdbehov efter sjukhusvård samt vilka förändringar som kan behöva göras.
Kommunfullmäktige har 2001-09-01 § 238 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till äldrenämnden och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-29
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 205 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-12-21 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkande
Britt-Marie Glaad (S) och Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Beslutet expedieras till:
C Sjögren
Än
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

§ 80

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2011
Ks/2012:85 420
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö revideras i
enlighet med vad som framkommit i genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-23
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2011
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2013-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
Åtgärder
- Miljözon: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Brynmiljöer: Åtgärden ska tydliggöras inom ramen för PHU 2013-2020
- Hävd av ängs- och hagmarker – plan: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Vindkraftandelar – tomter: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Energimätning – Norrahammars Kommunala Bostäder: Åtgärden flyttas
fram till 2012
- Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkyla plan: Åtgärden ställs in
- Bilpool – utvärdering: Åtgärden ställs tills vidare in
- Elfordon – inköp: Åtgärden flyttas till 2012
- Miljöarbete i skolan: Åtgärden ställs in
- Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Subventionerade kollektivtrafikkort: Åtgärden ställs in
- Informationskampanj – personresor: Åtgärden ställs in
- Övriga 2011 års mål och åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-02-27 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2013-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
Åtgärder
- Miljözon: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Brynmiljöer: Åtgärden ska tydliggöras inom ramen för PHU 2013-2020
- Hävd av ängs- och hagmarker – plan: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Vindkraftandelar – tomter: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Hyrcykelsystem: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Energimätning – Norrahammars Kommunala Bostäder: Åtgärden flyttas
fram till 2012
- Belysning – omklädningsrum: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Fjärrkyla plan: Åtgärden ställs in
- Bilpool – utvärdering: Åtgärden ställs tills vidare in
- Elfordon – inköp: Åtgärden flyttas till 2012
- Miljöarbete i skolan: Åtgärden ställs in
- Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2012
- Subventionerade kollektivtrafikkort: Åtgärden ställs in
- Informationskampanj – personresor: Åtgärden ställs in
- Övriga 2011 års mål och åtgärder stryks ur programmet
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkande
Hans Karlsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen
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§ 81
Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår
Ks/2012:54 019
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en rapport som redovisar samarbetet under 2011
mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår.
Beslutsunderlag
Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i Jönköping och Jönköpings studentkår daterad 2012-01-26
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport om 2011 års samarbete mellan Jönköpings kommun, Högskolan i
Jönköping och Jönköpings studentkår godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Högskolan i Jönköping
Jönköpings studentkår
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§ 82

Folkmängdsprognos för Jönköpings kommun 2012-2015 med utblick
mot 2021
Ks/2012:104 121
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat en folkmängdsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2012–2015. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2021.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21
Folkmängdsprognos 2012–2015 med utblick mot 2021 daterad 2012-02-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–700 personer för
perioden 2012–2015.
– I en utblick mot 2021 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–700 personer för
perioden 2012–2015.
– I en utblick mot 2021 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 137 000–139 000 invånare.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Utredningschefen
Justerandes signatur
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§ 83

Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av konst;
nu fråga om uppdrag till kulturnämnden
Ks/2011:567 865
Sammanfattning
Kommunrevisionen har med skrivelse 2011-12-14 överlämnat rapport angående granskning av kommunens hantering av konst. Kommunrevisionen önskar
kommunstyrelsens svar på rapporten senast 2012-03-23.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2011-12-14 med tillhörande rapport
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-02-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-02-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar stadskontorets yttrande som svar till kommunrevisionen i ärendet avseende granskning av kommunens hantering av
konst.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kulturnämnden att ta fram och besluta om riktlinjer för
konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av sambandet mellan konst och hälsa.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådsyttrandet samt kulturnämndens och stadskontorets yttranden som svar till kommunrevisionen i ärendet
granskning av kommunens hantering av konst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets yttrande 2012-02-28 överlämnas till kommunrevisionen som
svar i ärendet "Granskning av kommunens hantering av konst".
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först till avgörande uppta de båda förslagen till yttrande till kommunrevisionen.
Härefter upptas till avgörande förslaget till kommunfullmäktige avseende uppdrag till kulturnämnden.
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Yttrande till kommunrevisionen
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag avseende yttrande till kommunrevisionen.
Uppdrag till kulturnämnden
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag och finner förslaget bifallet.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för avslag på förslaget.
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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)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag avseende uppdrag till kulturnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har således för egen del beslutat:
– Kommunstyrelsen överlämnar kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande samt kulturnämndens och stadskontorets yttranden som svar till
kommunrevisionen i ärendet avseende granskning av kommunens hantering
av konst.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kulturnämnden att ta fram och besluta om riktlinjer för
konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av sambandet mellan konst och hälsa.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag angående yttrande till kommunrevisionen. Vidare reserverar
sig S-gruppen mot beslutet att bifalla förslaget om uppdrag till kulturnämnden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkanden
Ilan De Basso (S), Jerry Hansson (V) och Henrik Andersson (S) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Inger Gustavsson (FP) och Carl Johan Stillström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på förslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 45 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte 5
ledamöter avstår från att rösta och 1 ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Uppdrag ges till kulturnämnden att ta fram och besluta om riktlinjer för
konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av sambandet mellan konst och hälsa.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

42

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

§ 84

Förvärv av Fastighets Aktiebolag Öringen
Ks/2012:101 252
Sammanfattning
Enligt förslag från tekniska nämnden föreslås Jönköpings Rådhus AB genom
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB förvärva aktierna enligt köpeavtal i
Fastighets AB Öringen. I detta bolag finns fastigheterna Öringen 5 och 15 som
är föremålet för köpet av aktierna. Fastigheterna är ett strategiskt förvärv för
genomförande av stadsbyggnadsvisionen. För att Jönköpings kommuns Förvaltning AB ska kunna förvärva aktier i annat bolag måste dess bolagsordning
justeras vilket föreslås ske innan förvärvet av aktierna görs. Även bolagsordningen i Fastighets AB Öringen måste ändras så att strukturen överensstämmer
med övriga dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets skrivelse 2012-02-21 med tillhörande bilagor
Tekniska nämndens protokoll 2012-02-21 § 51
Tekniska kontorets skrivelse till tekniska nämnden, 2012-02-01 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordning för Jönköpings kommuns Förvaltnings
AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Fastighets AB Öringen enligt köpeavtal.
– Förslag till bolagsordning för Fastighets AB Öringen fastställs att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastighets AB Öringen ska omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordning för Jönköpings kommuns Förvaltnings
AB fastställs.
– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att, genom Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, genomföra erforderliga åtgärder för att förvärva aktierna i
Fastighets AB Öringen enligt köpeavtal.
– Förslag till bolagsordning för Fastighets AB Öringen fastställs att gälla under förutsättning att förvärvet genomförs.
– Fastighets AB Öringen ska omfattas av det av kommunfullmäktige fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Till kommunfullmäktige utdelas protokoll från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 2012-03-28 § 7.
Protokollsanteckning
Jerry Hansson (V) låter till protokollet anteckna följande:
”Vänsterpartiet anser att det är bekymmersamt att ingen miljöprövning ägt
rum.”
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Fastighets AB Öringen
Jönköpings Rådhus AB
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB
Tn
L Johannesson
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§ 85

Försäljning av fastigheten Vapenrocken 4, Batterigatan, Jönköping
Ks/2012:102 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan Vikebo AB och
Jönköpings kommun genom vilket Vapenrocken 4 avyttras till Vikebo AB för
en köpeskilling om 4 822 500 kr (motsvarar 500 kr/kvm).
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till köpeavtal
Kartbilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till köpeavtal genom vilket Vikebo AB förvärvar Vapenrocken 4 för en köpeskilling om 4 822 500 kr godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till köpeavtal genom vilket Vikebo AB förvärvar Vapenrocken 4 för en köpeskilling om 4 822 500 kr godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Vikebo AB
Tn
L Johannesson
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§ 86

Tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4
Ks/2012:75 346
Sammanfattning
Inför den kommande utbyggnaden av allmänt VA till fritidshusområdet vid
Axamosjön, Västersjön, Landsjön samt Ulvstorpasjön har tekniska nämnden
tagit fram förslag till tillämpningsföreskrift för vatten- och avloppstaxa § 4.
Syftet är att klargöra när avgiftsskyldighet inträder vid anslutning till allmänt
vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till tillämpningsföreskrift till vatten- och avloppstaxa § 4 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 87

Sveriges Kommuner och Landstings strategi för eSamhället
Ks/2012:96 000
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en strategi för eSamhället. Strategins satsningar bedöms ligga i linje med kommunens målsättning
att Jönköpings kommun ska vara en av landets tio bästa kommuner inom eförvaltning och e-tjänster. I inkommen tjänsteskrivelse föreslås att kommunen
antar strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13
Strategi för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Stadskontoret och IS/IT-avdelningen ges i uppdrag att, tillsammans med
förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i
kommunens planer för och arbete med e-förvaltning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i kommunens planer
för och arbete med e-förvaltning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) strategi för eSamhället antas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med förvaltningarna, beakta resultat från genomförande av ovan nämnd strategi i kommunens planer
för och arbete med e-förvaltning.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
IS/IT-chefen
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§ 88

Utvärdering och uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen inom äldreomsorgen
Ks/2010:276 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 76 att uppdra åt socialnämnden
att under andra kvartalet 2010 införa förenklad biståndshandläggning inom
äldreomsorgen. Socialnämnden gavs samtidigt i uppdrag att senast i november
2011 till kommunfullmäktige redovisa en utvärdering och uppföljning av den
förenklade biståndshandläggningen med eventuella förslag till reviderade principer. Eftersom ansvaret från och med januari 2011 åligger äldrenämnden har
kommunfullmäktiges uppdrag behandlats av äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2011-11-16 § 121 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Äldrenämndens redovisning angående uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen godkänns.
– Inga behov av revidering av regelverket föreligger.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att under en
provperiod avskaffa biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i augusti 2012.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att ta fram förslag till ytterligare förenkling
av biståndshandläggningen. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i december 2012.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Äldrenämndens redovisning angående uppföljning av den förenklade biståndshandläggningen godkänns.
– Inga behov av revidering av regelverket föreligger.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att under en
provperiod avskaffa biståndsbedömning avseende trygghetslarm för personer över 80 år. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast i augusti 2012.
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– Uppdrag ges till äldrenämnden att ta fram förslag till ytterligare förenkling
av biståndshandläggningen. Uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast i december 2012.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkande
Lynn Carlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Än
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§ 89

Feriepraktik och sommarjobb 2012
Ks/2012:133 039
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-01-23 § 12 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2012. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges
beslut om VIP 2012-2014 samt bedömning av det aktuella arbetsmarknadsläget
för ungdomar inför sommaren 2012.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-03-07 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2012 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under i huvudsak juni – augusti 2012 anordnas 300 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2012.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 3 900 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som kollektivavtal inte reglerar lön.
– Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2012 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2,5 mnkr.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden före kommunfullmäktiges behandling av ärendet inkommer med ett medgivande till
föreslagen disposition ur resultatfonden föreslås kommunfullmäktige besluta
följande:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att – utöver de av
nämnden redan beslutade 200 sommarjobben – anordna ytterligare 100 sommarjobb under 2012.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Stina Sinclair (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Carolina Pettersson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Feriepraktik anordnas 2012 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Under i huvudsak juni – augusti 2012 anordnas 300 sommarjobb för ungdomar som är skrivna i Jönköpings kommun vilka fullföljt sina gymnasiestudier vårterminen 2011 eller avslutar sina gymnasiestudier under 2012.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen vid fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 3 900 kr
per person.
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– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som kollektivavtal inte reglerar lön.
– Finansiering sker inom ramen för budget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2012 samt genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2,5 mnkr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Uan
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§ 90

Antagande av detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl.,
Trånghalla, Jönköpings kommun
Ks/2012:122 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-02-16 § 58 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249
m.fl. antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 58 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättad detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl., Trånghalla,
Jönköpings kommun, daterad 2012-02-08 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättad detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl., Trånghalla,
Jönköpings kommun, daterad 2012-02-08 antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Britt-Marie Glaad (S) för S-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Utifrån att kommunen eftersträvar att ha trygga och säkra skolvägar ser vi inte
detta område som optimalt för placering av skola. Men vi ser heller inget alternativt läge för detta upptagningsområde som skulle ge en bättre lösning ur barnens perspektiv.
För att få bra placering av skolor måste det finnas med i planarbetet för nya
områden. Bättre framförhållning måste eftersträvas när det gäller planering för
barnens arbetsplats och arbetsmiljö. I de fall avsatt tomt i detaljplan inte behöver nyttjas omgående måste skoltomt kunna hållas obebyggd upp till 10 år.
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Vår uppfattning är att skolbyggnaden byggs enligt alternativet med tre våningar
då barnen därmed får en större och öppnare skolgård samt mindre buller på
skolgården.
Vår förhoppning är att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med fritidsnämnden utreder behovet av en idrottshall med s.k. fullmått”
Kommunfullmäktiges beslut
– Upprättad detaljplan för skola på Bankeryds-Torp 1:249 m.fl., Trånghalla,
Jönköpings kommun, daterad 2012-02-08 antas.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Sbn
Mn
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§ 91

Förändringar av kommunens styrdokument i enlighet med fastställd
nomenklatur
Ks/2011:366 009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22 § 217 att fastställa en ny nomenklatur för kommunens styrdokument. I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att strukturera och ändra benämningar på styrdokument, se över
möjligheten att ta bort eller föra samman vissa dokument samt utarbeta en enhetlig grafisk profil för styrdokumenten. Stadskontoret har nu upprättat ett förslag till förändringar av kommunens styrdokument samt utarbetat ett förslag till
grafisk profil.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13
Stadskontorets förslag till förändringar av kommunens styrdokument daterat
2012-02-10
Stadskontorets förslag till grafisk profil
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2012-01-17 § 13 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-01-18 § 9 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-01-18 § 7 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 15 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-01-24 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunfullmäktige fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige upphävs i enlighet
med upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunfullmäktige fastställs.
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– Samtliga nämnder ges i uppdrag att enligt upprättat förslag besluta om att
ändra benämningar, upphäva, föra samman eller ta bort styrdokument för
respektive nämnd samt genomföra nödvändiga administrativa åtgärder för
att anpassa respektive styrdokument till gällande nomenklatur. Uppdraget
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-12-31.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av den egna nämnden, i enlighet
med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida
www.jonkoping.se.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunstyrelsen fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunstyrelsen upphävs i enlighet med
upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunstyrelsen fastställs.
– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra administrativa åtgärder för att
anpassa respektive styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde
till fastställd nomenklatur. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen
senast 2012-12-31.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, i enlighet med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida www.jonkoping.se.
– Stadskontorets förslag till grafisk profil för kommunens styrdokument godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-02-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan föreslås kommunstyrelsen besluta följande:
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunstyrelsen fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunstyrelsen upphävs i enlighet med
upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunstyrelsen fastställs.
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– Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra administrativa åtgärder för att
anpassa respektive styrdokument inom kommunstyrelsens ansvarsområde
till fastställd nomenklatur. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen
senast 2012-12-31.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, i enlighet med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida www.jonkoping.se.
– Stadskontorets förslag till grafisk profil för kommunens styrdokument godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till ändrade respektive oförändrade benämningar på styrdokument antagna av kommunfullmäktige fastställs.
– Styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige upphävs i enlighet
med upprättat förslag.
– Upprättat förslag som rör sammanförda och borttagna styrdokument antagna
av kommunfullmäktige fastställs.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att enligt upprättat förslag besluta om att
ändra benämningar, upphäva, föra samman eller ta bort styrdokument för
respektive nämnd samt genomföra nödvändiga administrativa åtgärder för
att anpassa respektive styrdokument till gällande nomenklatur. Uppdraget
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2012-12-31.
– Samtliga nämnder ges i uppdrag att ansvara för publicering och kontinuerlig
uppdatering av styrdokument, fastställda av den egna nämnden, i enlighet
med befintlig struktur på kommunens Intranät/Kompassen och hemsida
www.jonkoping.se.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
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§ 92

Anslag för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen
Ks/2012:129 510
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär medel för byggnation av gång- och cykelväg
utmed Hällstorpsvägen mellan Norrahammar och Råslätt. Projektet finns med i
VIP 2012-2014 med en total investeringsutgift uppgående till 13 mnkr. I VIP
2012-2014 finns 3 mnkr upptagna för projektet år 2012 och 10 mnkr år 2013.
Stadsbyggnadskontoret redovisar en planerad medelsförbrukning uppgående
till 1 mnkr år 2012 och 12 mnkr 2013. Gång- och cykelvägen förväntas vara
färdigställd i oktober 2013.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 55 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr beaktas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr inarbetas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att uppföra en gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen till en utgift uppgående till 13 mnkr.
– Anslag uppgående till 1 mnkr 2012 ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för upprättande av arbetsplan samt genomförande av projektering.
– Återstående anslagsbehov för markförvärv och byggnation av gång- och
cykelväg uppgående till totalt 12 mnkr inarbetas i VIP 2013-2015.
– Minskat anslagsbehov i investeringsbudget 2012 uppgående till 2 mnkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 93

Anslag för genomförande av Järnvägsgatan etapp 2, cirkulationsplats och anslutning till befintlig Järnvägsgata
Ks/2012:130 510
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden begär att 10 mnkr ställs till nämndens förfogande 2012
för genomförande av den sista etappen (etapp 2) av byggnation av Järnvägsgatans förlängning. Etappen omfattar byggnation av rondell samt byggnation av
påfart till den befintliga Järnvägsgatan. Byggnationen genomförs under perioden april-oktober 2012. Stadskontoret gör i detta yttrande en genomgång av
ärendet. Efter samråd med stadsbyggnadskontoret konstateras att vissa ytterligare utgifter tillkommit i projektet, jämfört med den budgetkalkyl som ligger
till grund för medelstilldelning i investeringsbudget 2012. Stadsbyggnadskontoret bedömer nu att total utgift för färdigställande av projektet uppgår till 11
mnkr. Den tillkommande utgiften på 1 mnkr utgörs av utgift för förstärkt
brandskydd i vissa lokaler på Tändsticksområdet. Räddningstjänsten bedömer
att brandskyddet behöver förstärkas på grund av förändrade förutsättningar att
utrymma vissa lokaler på Tändsticksområdet i och med ny dragning av Järnvägsgatan.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämnden 2012-02-16 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-03-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2012 för
byggnation av rondell och påfartsväg.
– Anslag med 1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2012 för förstärkning av brandskyddet i vissa lokaler på Tändsticksområdet.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras med tidigare anslagna medel
i investeringsbudget 2012. Anslag till tekniska nämnden uppgående till 1
mnkr finansieras med motsvarande ökad kommunal upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande 2012 för
byggnation av rondell och påfartsväg.
– Anslag med 1 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2012 för förstärkning av brandskyddet i vissa lokaler på Tändsticksområdet.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras med tidigare anslagna medel
i investeringsbudget 2012. Anslag till tekniska nämnden uppgående till 1
mnkr finansieras med motsvarande ökad kommunal upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stbn
Tn
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§ 94
Ändring av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012
Ks/2012:95 101
Sammanfattning
Med anledning av förändrade beredningstider avseende framtagandet av Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2013-2015 föreslås en justering av kommunstyrelsens sammanträdestider under oktober månad 2012. Föreslagen justering innebär att kommunstyrelsen sammanträder den 17 oktober för behandling av VIP 2013-2015. Nu gällande VIP-sammanträde den 10 oktober kvarstår, dock som ett ordinarie sammanträde. Planerat kommunstyrelsesammanträde den 24 oktober utgår därmed.
Enligt föreliggande förslag förblir kommunfullmäktiges sammanträdesdatum
oförändrade. Dock föreslås att kommunfullmäktiges behandling av VIP 20132015 flyttas från den 18 oktober till den 25 oktober i linje med kommunstyrelsens behandling.
Beslutsunderlag
Justerad sammanträdesplan avseende oktober 2012
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Tidigare fastställd sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2012 justeras i
enlighet med särskilt upprättat förslag avseende oktober månad.
– Sammanträdesplan fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med justerat förslag.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-22
Kommunstyrelsens beslut
– Tidigare fastställd sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2012 justeras i
enlighet med särskilt upprättat förslag avseende oktober månad.
– Sammanträdesplan fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med justerat förslag.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-03-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Tidigare fastställd sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2012 justeras
i enlighet med särskilt upprättat förslag avseende oktober månad innebärande oförändrade sammanträdesdatum dock med den skillnaden att kommunfullmäktiges behandling av VIP 2013-2015 flyttas från 18 oktober till den
25 oktober. Sammanträdet den 18 oktober börjar kl. 17.00 och sammanträdet den 25 oktober börjar kl. 14.00.

Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista i akten
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§ 95

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Helén Plym (S)
Helén Plym (S) anhåller i skrivelse inkommen 2012-02-24 om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Helén Plym (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
H Plym
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 96

Ledamöter, suppleanter, ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice
ordförande samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i
Fastighets AB Öringen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att kommunfullmäktige har att
utse styrelse samt lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Fastighets
AB Öringen för tiden från bolagsstämma 2012 t.o.m. årsstämma 2015.
Kommunfullmäktiges beslut
– Till ledamöter, suppleanter, ordförande samt förste och andre vice ordförande i styrelsen för Fastighets AB Öringen utses:
Ledamöter:
Mats Green (M), ordförande
Andreas Sturesson (KD), 1:e vice ordförande
Ann-Mari Nilsson (C)
Elin Lagerqvist (S), 2:e vice ordförande
Ilan De Basso (S)
Suppleanter:
Anna Mårtensson (FP)
Andreas Persson (S)
– Till lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Fastighets AB
Öringen utses:
Lekmannarevisor:
Sven Ebbesson (S)
Lekmannarevisorssuppleant:
Lars Ingemanson (M)
Beslutet expedieras till:
M Green
A Sturesson
A-M Nilsson
E Lagerqvist
Ilan De Basso
A Mårtensson
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§ 97

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Helén Plym (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Helén Plym (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Anette Höglund (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
H Plym
A Höglund
Ks
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist
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§ 98

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Magnus Sandberg (C) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Magnus Sandberg (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i äldrenämnden utses Agneta Philip (C).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Sandberg
A Philip
Än
Löneservice
U Freijd
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§ 99

Ersättare i stadsbyggnadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Pontus Vallin (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Pontus Vallin (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden utses Cecilia Knypegård (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Vallin
C Knypegård
Stbn
Löneservice
U Freijd
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§ 100

Ledamot och ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Magnus Nordangård (KD)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Magnus Nordangård (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i socialnämnden utses nuvarande ersättaren Göran Undevall
(KD).
– Till ny ersättare i socialnämnden utses Sara Skagerö (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Nordangård
G Undevall
S Skagerö
Sn
Löneservice
U Freijd
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§ 101

Ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Erik Sjödahl (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Erik Sjödahl (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Elisabeth Melin Wagner (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Sjödahl
E Melin Wagner
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

§ 102

Ersättare i tekniska nämnden
Sara Larsson (M) entledigades från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-02-23 § 59.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Fredrik Kroon (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Larsson
F Kroon
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

§ 103

Ledamot och ersättare i kulturnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-03-29 att Anette Höglund (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Anette Höglund (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kulturnämnden utses nuvarande ersättaren Gunilla Karlsson (S).
– Till ny ersättare i kulturnämnden utses Josefine Wilhelmsson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Höglund
G Karlsson
J Wilhelmsson
Kn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-29

§ 104

Särskilt arvoderad förtroendevald
Mikael Johansson (S) har hemställt om entledigande från rubricerat uppdrag.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Mikael Johansson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny särskilt arvoderad förtroendevald utses Johanna Storbjörk (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Mikael Johansson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny särskilt arvoderad förtroendevald utses Johanna Storbjörk (S).
Beslutet expedieras till:
M Johansson
J Storbjörk
Personalavdelningen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012
§ 76 Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker
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
Ingemar Ericsson
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
Andreas Persson

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)
(S)

Ersättare

Gunilla Kock Hansson

Laila Wiman Larsson
Kjell Bengtsson
Maria Magui

Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

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

Nej

Avst

X

Marie Söderström
Stefan Gustavsson

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

Lisa Maria Ek

Jan Ericson

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

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012
§ 76 Program för Jönköpings kommuns skogar och trädbärande marker
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
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
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Katja Öz
Susanna Björkman

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

Ingrid Forsberg

Christopher Rydell

Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Per Svenhall

X
X
X
49

30

2

0

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012
§ 77 Förnyelse av Västra centrum, inom ramen för Stadsbyggnadsvision
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
Ingemar Ericsson
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
Andreas Persson

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)
(S)

Ersättare

Sema Kösebas
Gunilla Kock Hansson

Laila Wiman Larsson
Kjell Bengtsson
Maria Magui

Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström
Stefan Gustavsson

Akram Dara

Lisa Maria Ek

Jan Ericson

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

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012
§ 77 Förnyelse av Västra centrum, inom ramen för Stadsbyggnadsvision
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
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
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
SUMMA

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

Katja Öz
Susanna Björkman

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

Ingrid Forsberg

Christopher Rydell

Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Per Svenhall

X
X
X
47

34

0

0

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012 klockan 23:05:16.
§ 83 Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av konst; nu fråga om
uppdrag till kulturnämnden
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
Ingemar Ericsson
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

Gunilla Kock Hansson

Laila Wiman Larsson
Kjell Bengtsson

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

Nej

Avst

Maria Magui

Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Carl Johan Stillström
Stefan Gustavsson

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

Gunvor Runström

Akram Dara

Gabriel Marco

Jan Ericson

Frånv

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

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012 klockan 23:05:16.
§ 83 Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av konst; nu fråga om
uppdrag till kulturnämnden
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
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
Jonas Grahn
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)

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

Katja Öz
Susanna Björkman
Ingrid Forsberg

Christopher Rydell

Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

X
X
X

Per Svenhall
45

30

5

1

