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§ 234
Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 9. Frågor utgår eftersom några sådana inte inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 235

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2011-07-13 att utse Margareta Lundgren (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tommie Ekered (M).
Kommunrevisionens skrivelse 2011-06-21 med tillhörande revisionsrapport
”Granskning av arvoden”.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) skrivelse 2011-08-15 om senarelagd behandling av ärende om översyn av nuvarande regelverk för föreningsbidrag.
Anmäls vid sammanträdet
Ordförande Anders Hulusjö (KD) hälsar Margareta Lundgren (M) välkommen
till kommunfullmäktige.
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-06
kommer att förläggas till Huskvarna Folkets Park.
Vidare meddelar ordföranden att presidiet beslutat att på föredragningslistan
införa hålltider för kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Information från kommunrevisionen
I enlighet med vad som överenskommits ger kommunrevisionens ordförande
Sven Ebbesson (S) en kort presentation om kommunrevisionens arbete. Härefter informerar Helena Patrikson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young,
om revisionens grunder och uppdrag, god revisionssed, nämndernas interna
kontroll, ansvarsprövning mm.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunfullmäktige antecknar att information givits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 237

Motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun
Ks/2011:396 710
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2011-09-01 föreslår
Alf Gustafsson (S), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige beslutar
att en nämndsövergripande plan ska utarbetas för att minska konsekvenserna
av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. Planen ska omfatta bl.a. följande
åtgärder:
1) Inga generella besparingar riktade till barn och unga.
2) Aktivt uppsökande verksamhet som fokuserar på barn och unga som inte
fullföljer sin skolgång.
3) Fler och bättre åtgärder för att ungdomar med långvarigt försörjningsstöd
ska komma i utbildning/praktik/arbete.
4) Inga avgifter vid Jönköpings kommuns skolor.
5) Förstärkt ekonomiskt stöd till ideella föreningar (fritid och kultur) som prioriterar barns och ungas aktiva fritid.
6) Utveckling av skolans resursfördelningssystem med tydligare fokus på ekonomiskt utsatta grupper.
7) Avgiftsfri kolloverksamhet.
8) Avgiftsfri kulturskola på sikt.
9) Förstärkt vuxennärvaro på kommunens fritidsgårdar.
10) Förstärkt läxhjälp.
11) Fler spontanidrottsytor.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 238

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.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 239

Motion om utveckling av idrotten på Råslätt
Ks/2011:398 821
Sammanfattning
Henrik Andersson (S) och Rolf Wennerhag (S) konstaterar i motion
2011-08-25 att Råslätts Sportklubb (RSK) bedriver en omfattande fotbollsverksamhet för såväl flickor som pojkar men att andra idrotter inte fått något större
genomslag bland ungdomarna i området. Motionärerna anför att det finns flera
problem och anger sammanfattningsvis att det under större delen av året saknas
lokal/ytmässiga förutsättningar att samla barn/ungdomar eller föräldrar på ett
naturligt sätt utanför den ordinarie fotbollsverksamheten. Med hänvisning till
detta föreslår motionärerna att Jönköpings kommun i samverkan med RSK
verkar för att klubbhus och ytterligare en mindre konstgräsplan vid Björkkullen
skapas.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 240

Motion om skötsel av ekskogen på Bymarken
Ks/2011:399 430
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) anför i motion 2011-08-30 att på grund av den förändrade
och minskade skötseln av ekskogen mellan Valhallavägen, Hisingsängen och
Krönleinstigen har nämnda skogs natur- och skogsupplevelser de senaste åren
blivit allt svårare att uppnå samtidigt som den blivit allt mindre tillgänglig. Mot
denna bakgrund föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar följande:
– att berörda nämnder ges i uppdrag att se över hur skogen är tänkt att skötas
och om det är gjort, om inte rensa upp skogen,
– att den beskrivna ekskogen kommer att ingå i kommunens blivande skogsskötselplan samt
– att om medel för skötsel inte är avsatt för skogen infoga dem i kommunens
VIP.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 241

Motion om belysning av gångväg i Öggestorp
Ks/2011:400 317
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) anför i motion inkommen 2011-09-01 att promenader, jogging, cykling och skidåkning är populära aktiviteter som en stor del av invånarna i Öggestorp ägnar sig åt men att det på vinterhalvåret inte är så trevligt
att ge sig ut på grund av mörkret. Motionären föreslår därför att den välanvända gångvägen mellan Lekerydsvägen och Cafét i Rommelsjö får belysning vilket skulle innebära att den blev en tryggare och trevligare väg att röra sig på
även under den mörka tiden av året.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 242

Motion om öppnande av genomfart mellan västra Ekhagen och A6
center
Ks/2011:401 500
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Alf Gustafsson (S) påtalar i motion inkommen
2011-09-01 att de boende på västra Ekhagen har en besvärlig och trafikfarlig
situation varje gång de ska lämna området med bil till följd av att de måste
svänga ut på Rv 40 mellan Ekhagsrondellen och Järabacken – en väg som är
tungt trafikerad och där hastigheten ofta är högre än tillåtna 70 km/h. För att
undvika denna ur trafiksäkerhetssynpunkt otrevliga utfart föreslår motionärerna
att den nu avstängda genomfarten mellan västra Ekhagen och A6 center öppnas
upp och enkelriktas för att undvika genomfartstrafik.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 243

Motion om inköp av blommor från det kommunala växthuset
Ks/2011:395 059
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2011-08-30 föreslår Krister
Johansson (S) och Lisa-Maria Ek (S) att kommunfullmäktige ger uppdrag att
den kommunala inköpsguiden uppdateras så att det kommunala växthuset blir
ett förstahandsalternativ för alla kommunala bolag, styrelser, nämnder och förvaltningar.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
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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§ 244

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om utbyggd kollektivtrafik och cykelbana på väg 185 mellan Bottnaryd
och Mullsjö

b)

om utökad polisstyrka

c)

om Rosenlunds Herrgård

d)

om åtgärder för att minska trafikproblemen på Söder i Jönköping

e)

om en sortergård vid Fagerslätt – Jutaholm

f)

om avverkning av sly och träd vid Ådalsvägen, Huskvarna

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om utbyggd kollektivtrafik och cykelbana på väg 185
mellan Bottnaryd och Mullsjö överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om utökad polisstyrka överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
– Medborgarförslaget om Rosenlunds Herrgård överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om åtgärder för att minska trafikproblemen på Söder i
Jönköping överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om en sortergård vid Fagerslätt – Jutaholm överlämnas
till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om avverkning av sly och träd vid Ådalsvägen, Huskvarna överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
Ks
Tn
M Melin
R Johnsson
A Bogeland
U Isaksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Interpellation om situationen vid kommunens skolor
Ks/2011:326 600
Sammanfattning
Per Svenhall (SD) påtalar i interpellation 2001-06-13 att skolresultaten försämrats och att det förekommer bl.a. våld och knivhot mot lärare, stenkastning och
anlagda bränder i ett antal skolor där många elever har invandrarbakgrund.
Interpellanten hänvisar till att de kraftigt försämrade skolresultaten vid ett flertal tillfällen har diskuterats i kommunfullmäktige men att inget ord då nämnts
om invandringen. Interpellanten vill ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M):
– Har den höga invandringen inte någon påverkan på skolresultaten just i Jönköpings kommun? Är vi ett undantag?
– Förekommer det inte hot och våld, bränder m.m. i vår kommun?
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 207 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-01 av
barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-06-13
Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhags (M) interpellationssvar inkommet 2011-08-22
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 246

Interpellation om läxhjälp och RUT-avdrag
Ks/2011:341 610
Sammanfattning
Elisabeth Töre (V) anför i interpellation 2011-06-20 att många elever är i behov av hjälp med hemarbeten och läxor men att det inte är alltid som skolan
ger eleverna stöd med detta. Interpellanten anför vidare att för de elever som
kommer från hem med resurser finns möjlighet att köpa läxhjälp och erhålla
bidrag för detta enligt ”RUT-modellen”. Interpellanten vill därför ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag
(M):
– Hur många skolor ger eleverna nödvändigt stöd med läxhjälp?
– Hur många företag säljer läxhjälp i Jönköpings kommun?
– Anser du det vara ett problem att resursstarka familjer kan köpa denna tjänst
och samtidigt få bidrag för detta?
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 208 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-01 av
barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-06-20
Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhags (M) interpellationssvar inkommet 2011-08-22
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.
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§ 247

Affärsplan för Tändsticksområdet
Ks/2011:253 140
Sammanfattning
Tekniska nämnden har i samverkan med befintliga hyresgäster och verksamheter på Tändsticksområdet tagit fram en affärsplan för områdets framtida inriktning och utveckling. Affärsplanens genomförande bygger på en bred samverkan. Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-04-12 följande:
– att föreslå kommunstyrelsen att Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra utvecklingen på Tändsticksområdet enligt den process som finns beskriven i Affärsplan för Tändsticksområdet.
– att föreslå kommunstyrelsen att 5,2 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av åtgärder åren 2012-1014.
– att föreslå kommunstyrelsen att anslaget beaktas i förslag till VIP 20122014.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-04-12 § 86 med tillhörande tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets beslut 2006-05-29 § 101
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-12 § 323
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2009-07-09
Tändsticksområdet – Affärsplan
Tändsticksområdet – Affärsplan, reviderat förslag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade förslaget till Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla Tändsticksområdet enligt den
process som finns beskriven i affärsplanen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta beräknade kostnader i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det reviderade förslaget till Affärsplan för Tändsticksområdet godkänns
som underlag för det fortsatta arbetet.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla Tändsticksområdet enligt den
process som finns beskriven i affärsplanen.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att beakta beräknade kostnader i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkande
Anders Samuelsson (C), Astrid Johansson (KD), Henrik Andersson för
S-gruppen, Ingvar Åkerberg (FP) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Jerry Hansson för V-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi finner det synnerligen märkligt att Kulturhuset och dess aktiviteter inte
nämns i Affärsplan för Tändsticksområdet.”
Henrik Andersson för S-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 248

Motion om hjälp till dem som inte längre har offentligt skyddat
arbete (OSA)
Ks/2008:586 039
Sammanfattning
Jan Ericson (S) konstaterar i motion 2008-12-07 att tillämpningen av reglerna
och omfattningen av OSA (offentligt skyddat arbete) har förändrats och att
människor som haft en sådan anställning under många år därför har trillat ur
systemet. Kommunen bör därmed ta ett ökat ansvar för dessa människor och
tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra se till att de har en meningsfull sysselsättning som ger vardagen en bättre struktur.
Sammanfattningsvis föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag på hur kommunen på bästa sätt kan
stödja de människor med kraftigt nedsatt arbetsförmåga som tappat sin OSAanställning till ett bättre och värdigare liv.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-18 § 413 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret. Därefter har kommunstyrelsen 2011-02-23 § 83 beslutat att remittera ärendet till socialnämnden
för inhämtande av synpunkter.
Beslutsunderlag
Jan Ericsons (S) motion 2008-12-07
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-02-15
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-02-09
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-02-14
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-23 § 83
Socialnämndens beslut 2011-04-19 § 65 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-06-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-06-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna till särskilda insatser för personer med
kraftigt nedsatt arbetsförmåga samt att undersöka möjligheten att söka me-
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del ur europeiska socialfonden för att kunna starta lämpliga projekt med socialrehabiliterande inriktning.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna till särskilda insatser för personer med
kraftigt nedsatt arbetsförmåga samt att undersöka möjligheten att söka medel ur europeiska socialfonden för att kunna starta lämpliga projekt med socialrehabiliterande inriktning.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkande
Jan Ericson (S), Peter Jutterström (M) och Ann-Marie Hedlund (FP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med
socialnämnden utreda möjligheterna till särskilda insatser för personer med
kraftigt nedsatt arbetsförmåga samt att undersöka möjligheten att söka medel ur europeiska socialfonden för att kunna starta lämpliga projekt med socialrehabiliterande inriktning.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Beslutet expedieras till:
J Ericson
Sn
Uan
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§ 249

Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
Ks/2011:95 700
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anges i motion 2011-01-25 föreslår Kristina Winberg (SD) och Jonas Grahn (SD) att den avgift som brukare av trygghetslarm i
Jönköpings kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.
Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 4 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-01-25
Äldrenämndens beslut 2011-05-18 § 56 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Andreas
Sturessons (KD) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkanden
Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Lynn Carlsson (S) och Jerry Hansson (V) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
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Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition – kommunstyrelsens
förslag, Ilan De Bassos (S) förslag och Kristina Winbergs (SD) yrkande – och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige
utan omröstning att anta Ilan De Bassos (S) förslag.
Kommunfullmäktige godkänner härefter följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 45 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte 3
ledamöter avstår från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservationer
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristina Winbergs (SD)
yrkande att bifalla motionen.

Beslutet expedieras till:
K Winberg
Än
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§ 250

Motion om subventionerade hushållstjänster till äldre i Jönköping
Ks 2006/0313 730
Sammanfattning
Göran Undevall (KD) och Anders Hulusjö (KD) anför i motion 2006-05-24 att
det från och med 2006-07-01 kommer att vara tillåtet för kommuner att tillhandahålla subventionerade hushållstjänster till äldre människor. Motionärerna
önskar att denna nya möjlighet prövas i Jönköpings kommun och exemplifierar
frågeställningar med anledning av detta. Sammanfattningsvis föreslås att socialnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av denna nya möjlighet
som ges till kommunerna. Denna genomlysning kan sedan utgöra underlag för
budgetförslag inför kommande år.
Kommunfullmäktige har 2006-06-01, § 120 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen, som remitterat ärendet till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2006-05-24
Socialnämndens beslut 2006-11-21 § 194 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-12 § 310 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Med hänvisning till vad som anförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S)
yttrande förklaras motionen vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
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.
Justerandes signatur
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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)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkanden
Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lynn Carlsson (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
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Omröstning genomförs. Därvid avges 45 ja-röster mot 33 nej-röster varjämte 3
ledamöter är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad i enlighet med vad som anförs i Andreas
Sturessons (KD) kommunalrådsyttrande.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
G Undevall
Sn
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§ 251

Motion om kollektivtrafiken till och från Hovslätt och Grästorp
Ks/2010:464 531
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Krister Johansson (S) anför i motion 2010-10-23 att de,
efter kontakter med kommuninvånare, uppmärksamhet i media och egna kontakter, kunnat konstatera att det väsentligt försämrats, försvårats och till viss
del fördyrats att åka buss till och från Hovslätt och Grästorp. Motionärerna
föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i kontakter med
Länstrafiken beakta de synpunkter som framförs i motionen.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 265 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-03-17 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-06-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-06-21
Yrkanden
Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till motionen.
Kommunalråden Ann-Mari Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) yrkar
bifall till de beredande kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Simon Rundqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkanden
Carina Sjögren (S) yrkar, med instämmande av Simon Rundqvist (KD),
Samuel Somo (V), Göran Undevall (KD), Jan Ericson (S) och Rolf Wennerhag
(S), bifall till motionen.
Anders Samuelsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Carina Sjögren (S), Simon Rundqvist (KD), Göran Undevall (KD), Jan Ericson
(S), Rolf Wennerhag (S) och V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån
för Carina Sjögrens (S) m.fl. yrkande att motionen ska bifallas.

Beslutet expedieras till:
C Sjögren
Stbn

Justerandes signatur
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§ 252

Motion om att ge alla barn möjlighet till en aktiv fritid
Ks/2011:132 800
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) konstaterar i motion 2011-02-18
att möjligheten till ett aktivt fritidsliv är en mycket viktig del i barns utveckling. Motionärerna anför att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter varierar
starkt mellan olika grupper i samhället och att en starkt bidragande orsak till
detta är att det kan vara mycket kostsamt att delta i aktiviteter för barn. Det
innebär att det finns många barn som av ekonomiska skäl har svårt att delta i
organiserade aktiviteter. Mot denna bakgrund anser motionärerna att kommunen i samarbete med föreningslivet bör utarbeta förslag till hur man kan underlätta och sänka avgifterna för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter och föreslår sammanfattningsvis:
– att fritidsnämnden ges i uppdrag att kartlägga barns och ungdomars fritidsvanor varvid socioekonomiska faktorer särskilt beaktas,
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar förslag på hur man
kan underlätta för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter samt
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar en åtgärdsplan där
en sänkning av avgifterna kommer till stånd.
Kommunfullmäktige har 2011-02-24 § 55 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-02-18
Fritidsnämndens beslut 2011-06-16 § 90 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-08-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva fritid samt att tillsammans med föreningarna undersöka om det går att öka återanvändningen av begagnad utrustning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-08-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samband med framtida översyn av föreningsbidragen i än högre grad beakta socioekonomiska faktorer.
Justerandes signatur
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– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva framtid.
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag,
nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva fritid samt att tillsammans med föreningarna undersöka om det går att öka återanvändningen av begagnad utrustning.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkanden
Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av
första strecksatsen i Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, nämligen följande:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samband med framtida översyn av föreningsbidragen i än högre grad beakta socioekonomiska faktorer.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter utan omröstning att avslå Jerry Hanssons
(V) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att undersöka vad som är framgångsfaktorer
när det gäller ungdomars aktiva fritid samt att tillsammans med föreningarna undersöka om det går att öka återanvändningen av begagnad utrustning.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Jerry Hanssons (V)
tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
J Hansson
Fn
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§ 253

Motion om utsmyckning av Teaterrondellen
Ks/2011:213 310
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2011-03-22 föreslår Gunilla
Waern (C) att en utsmyckning av Teaterrondellen ska ske som knyter an till
platsen och den musik- och teaterverksamhet som kommer att ha sin hemvist
i Kulturhuset Spira.
Kommunfullmäktige har 2011-03-24 § 98 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-22
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-05-19 § 195 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkande
Gunilla Waern (C) och Jonas Grahn (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Protokollsanteckning
Jonas Grahn för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att kostnaden för en utsmyckning av Teaterrondellen inte bör
överstiga 350 tkr.”
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara bifallen.

Beslutet expedieras till: G Waern, stbn
Justerandes signatur
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§ 254

Årsredovisning och revisionsberättelse 2010 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2011:288 042
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2010 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Kommunen har som medlem i Regionförbundet Jönköpings län erhållit årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2011-04-28 § 29
Regionförbundets årsredovisning 2010
Revisionsberättelse för 2010, daterad 2011-04-28
Granskningsrapport avseende årsredovisning 2010, daterad 2011-04-28
Stadskontorets yttrande 2011-06-17
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-06-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Mats Green (M), Erik Arnalid (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist
(S), Ilan De Basso (S) och Kenneth Kindblom (V) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Mats Green (M), Astrid
Johansson (KD) för Ann-Mari Nilsson (C), Helen Plym (S) för Elin Lagerqvist
(S) och Baris Belge (S) för Ilan De Basso (S).
Kommunstyrelsen förste viceordförande Andreas Sturesson (KD) leder sammanträdet under detta ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2010 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2010.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid behandlingen av ärendet:
Erik Arnalid (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Ilan De Basso (S), Lynn Carlsson
(S) och Britt-Marie Glaad (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
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§ 255

Verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings
län och Primärkommunala nämnden
Ks/2011:350 040
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har översänt förslag till verksamhetsplan och
budget för 2012. Förslaget omfattar både Regionförbundet och Primärkommunal nämnd. Jönköpings kommun har fått handlingarna för samråd.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionstyrelsen och Primärkommunala nämnden 2011-06-23
Stadskontorets yttrande 2011-07-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-07-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-08-08 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och till Primärkommunal
nämnd inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2012-2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
Ekonomichefen
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§ 256

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 avseende Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län
Ks/2011:239 049
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisning för 2010. Kommunalförbundets revisorer har tillstyrkt att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen fastställs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Mediacenter Jönköpings län 2011-04-14
Årsredovisning 2010 Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
Revisionsberättelse 2011-04-06
Stadskontorets yttrande 2011-05-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
På grund av jäv deltar inte AnneMarie Grennhag (M) och Magnus Rydh (S)
vid behandlingen av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
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§ 257

Revisionsberättelse avseende Boije-Hjertströms fond för år 2010
Ks/2011:375 046
Sammanfattning
Enligt testamente daterat 1937-08-05 är kapitalet i Boije-Hjertströms fond donerat till Gränna stad och ska förvaltas av stadsfullmäktige vilket är en äldre
benämning för kommunfullmäktige. Fonden övergick till Jönköpings kommun
efter kommunsammanslagningen.
Enligt testamentet ska fonden och dess förvaltning årligen revideras och överlämnas till kommunfullmäktige för prövning av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Testamente 1937-08-05
Revisionsberättelse 2011-08-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige
för prövning av ansvarsfrihet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
På grund av jäv deltar inte de ledamöter och ersättare som ingår i kommunstyrelsen vid behandlingen av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förvaltarna för Boije-Hjertströms fond beviljas ansvarsfrihet för 2010 i
enlighet med revisorernas förslag.
Beslutet expedieras till: Finansavdelningen
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§ 258

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Ks/2011:195 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 upprättat slutredovisning avseende nybyggnation av Norrahammars förskola. Markarbeten påbörjades under våren
2009 och förskolan togs i bruk av barn- och utbildningsnämnden i augusti
2010. Investeringsutgiften för förskolan uppgår till 24 000 900 kr. Utgiften
inkluderar marksanering uppgående till totalt 5 550 000 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 54 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-05-05
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-07 § 221 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-05-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Norrahammars förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.
Kommunstyrelsen har 2011-06-27 § 221 beslutat återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 2 för ytterligare beredning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2011-05-25 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende Norrahammars förskola godkänns med stadskontorets kompletteringar.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 259

Slutredovisning – Ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna
Ks/2011:198 292
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2011-03-08 upprättat slutredovisning avseende ombyggnation av Sandagymnasiet i Huskvarna. Ombyggnationen har pågått under
perioden 2007 – 2009 och redovisad utgift för projektet uppgår till 57 483 tkr,
vilket innebär ett budgetöverskridande med 2 483 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-03-08 § 53 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2011-06-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-06-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende ombyggnad av Sandagymnasiet i Huskvarna godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 260

Förslag till ny resepolicy
Ks/2011:357 003
Sammanfattning
Som ett led i kommunens miljöarbete och i arbetet med att begränsa antalet
styrande dokument föreslår stadskontoret att en ny resepolicy antas.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänstekrivelse 2011-07-01
Samrådsredogörelse 2011-07-01
Förslag till Resepolicy daterat 2011-07-01
Protokoll från samverkansmöte 2011-06-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-07-01 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Resepolicy daterad 2011-07-01 fastställs. Regler om tillhandahållande av
reserverad parkeringsplats gäller från den 1 januari 2012.
– Resepolicyn ersätter följande styrande dokument som därmed upphör att
gälla:
Resepolicy för Jönköpings kommun, Kf 2002-03-27
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa personalavdelningen
2002-02-04
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa i PA-handboken
Reseguide 2006-01-24
Ersättning för egen bil i tjänsten, Ks 2001-12-05
Bilpolicy för Jönköpings kommun 2009-03-25
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplatser till anställda, Ks
2004-12-01
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplats till anställda, personalavdelningen 2005-02-25
Parkeringstillstånd, Tk 2007-05-10
Trafiksäkerhetspolicy, Personalavdelningen 2007-10-12
– Upphandlingsenheten ges i uppdrag att senast den 1 november 2011 ta fram
förslag till ett styrande dokument som omfattar:
1. Arbetsformer och ansvarsfördelning som ska tillämpas för att säkerställa
en likformig och framåtsträvande kravbild inom miljöområdet vid samtliga upphandlingar i kommunen. Beskrivningen ska även säkerställa att
samma miljökrav ställs på privata utförare av kommunal verksamhet som
vi ställer på oss själva.
2. Vilka typer av upphandlingar som de närmaste åren ska prioriteras med
utgångspunkt från betydande miljöpåverkan. Vid bedömning av betyJusterandes signatur
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dande miljöpåverkan ska områdena energi, klimat och kemiska produkter
väga särskilt tungt. Det politiska önskemålet om att minst miljöstyrningsrådets avancerade krav ska tillämpas i de fall sådana finns ska också utgöra grund för prioriteringen.
3. Hur uppföljning av de krav som ställs ska ske.
4. Förslag till aktiviteter och tidplan för att åstadkomma ett kraftfullt genomförande.
5. Identifiera vilka typer av upphandlingar där likformiga krav skulle kunna tillämpas inom hela kommunkoncernen även om uppdraget i första
skedet inte omfattar upphandlingar som görs i de kommunala bolagen.
I arbetet bör synpunkter och förslag som framkommit i arbetet med resepolicyn beaktas liksom de krav med koppling till upphandling som funnits i
nu upphävda dokument.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse ges i uppdrag att överväga huruvida resepolicyn ska införas i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-07-08 vari stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att sista beslutssatsen ges följande
lydelse:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås överväga att initiera en ändring
som innebär att resepolicyn införs i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-17
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar reviderat förslag till beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut
2002-03-27 § 88 om gällande resepolicy beslutar kommunstyrelsen i enlighet
med stadskontorets förslag med den ändringen att den sista beslutssatsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Vidare yrkar Ann-Mari Nilsson (C) den ändringen att under rubriken Fordonsservice i förslaget till resepolicy ges andra strecksatsen följande lydelse:
”Kontroll av lufttryck i däck ska ske minst två gånger per år.”
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
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– Resepolicy daterad 2011-07-01 fastställs med ovan yrkad ändring under
rubriken Fordonsservice. Regler om tillhandahållande av reserverad parkeringsplats gäller från den 1 januari 2012.
– Resepolicyn ersätter följande styrande dokument som därmed upphör att
gälla:
Resepolicy för Jönköpings kommun, Kf 2002-03-27
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa personalavdelningen
2002-02-04
Resepolicy – riktlinjer för handläggning av resa i PA-handboken
Reseguide 2006-01-24
Ersättning för egen bil i tjänsten, Ks 2001-12-05
Bilpolicy för Jönköpings kommun 2009-03-25
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplatser till anställda, Ks
2004-12-01
Riktlinjer för tillhandahållande av parkeringsplats till anställda, personalavdelningen 2005-02-25
Parkeringstillstånd, Tk 2007-05-10
Trafiksäkerhetspolicy, Personalavdelningen 2007-10-12
– Upphandlingsenheten ges i uppdrag att senast den 1 november 2011 ta fram
förslag till ett styrande dokument som omfattar:
1. Arbetsformer och ansvarsfördelning som ska tillämpas för att säkerställa en likformig och framåtsträvande kravbild inom miljöområdet vid
samtliga upphandlingar i kommunen. Beskrivningen ska även säkerställa att samma miljökrav ställs på privata utförare av kommunal verksamhet som vi ställer på oss själva.
2. Vilka typer av upphandlingar som de närmaste åren ska prioriteras med
utgångspunkt från betydande miljöpåverkan. Vid bedömning av betydande miljöpåverkan ska områdena energi, klimat och kemiska produkter väga särskilt tungt. Det politiska önskemålet om att minst miljöstyrningsrådets avancerade krav ska tillämpas i de fall sådana finns ska
också utgöra grund för prioriteringen.
3. Hur uppföljning av de krav som ställs ska ske.
4. Förslag till aktiviteter och tidplan för att åstadkomma ett kraftfullt genomförande.
5. Identifiera vilka typer av upphandlingar där likformiga krav skulle kunna tillämpas inom hela kommunkoncernen även om uppdraget i första
skedet inte omfattar upphandlingar som görs i de kommunala bolagen.
I arbetet bör synpunkter och förslag som framkommit i arbetet med resepolicyn
beaktas liksom de krav med koppling till upphandling som funnits i nu upphävda dokument.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2002-03-27 § 88, ”Resepolicy för Jönköpings
kommun,” upphävs.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse ges i uppdrag att överväga huruvida den
av kommunstyrelsen fastställda resepolicyn daterad 2011-07-01 ska införas
i ägardirektiven för de kommunala bolagen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2002-03-27 § 88, ”Resepolicy för Jönköpings
kommun,” upphävs.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse ges i uppdrag att överväga huruvida den
av kommunstyrelsen fastställda resepolicyn daterad 2011-07-01 ska införas
i ägardirektiven för de kommunala bolagen.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Stadsdirektören
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 261
Yttrande över betänkandet "Likvärdiga förutsättningar – översyn av

den kommunala utjämningen" (SOU 2011:39)
Ks/2011:292 040
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast den 15 september 2011 yttra
sig över Finansdepartementets betänkande ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39).
Beslutsunderlag
Betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-05 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-08-05 med överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39) antas
som Jönköpings kommuns yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag överlämnas till
Finansdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU
2011:39).
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-08-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) upprättade förslag till yttrande överlämnas tillsammans med Elin Lagerqvists (S) kommunalrådsyttrande till
Finansdepartementet som Jönköpings kommuns yttrande över betänkandet
”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen”
(SOU 2011:39).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag överlämnas till
Finansdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU
2011:39).
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-09-01
Yrkande
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det tillägget att följande mening införs i kommunens yttrande som ett särskilt stycke sist
under rubriken ”Inkomstutjämningen”:
”Kommunen tycker vidare att det finns skäl att se över om inte också färdtjänsten bör ingå i utjämningssystemet.”
Alf Gustafsson (S) instämmer i Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådet Mats Greens (M) särskilt upprättade förslag överlämnas,
med ovan yrkat tillägg, till Finansdepartementet som kommunens yttrande
över betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala
utjämningen” (SOU 2011:39).

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Lennart Fridén (M)
Lennart Fridén (M) anhåller i skrivelse inkommen 2011-07-28 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Lennart Fridén (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
L Fridén
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Sara Maxe (KD)
Sara Maxe (KD) anhåller i skrivelse inkommen 2011-08-23 om entledigande
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Sara Maxe (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
S Maxe
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 264

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Hanna Lupiner (C)
Hanna Lupiner (C) anhåller i skrivelse 2011-08-23 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Hanna Lupiner (C) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
H Lupiner
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 265

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Maja Flykt (M)
Maja Flykt (M) anhåller i skrivelse inkommen 2011-08-29 om entledigande
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Maja Flykt (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
M Flykt
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 266

Ledamot och ersättare i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Gun Lusth (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i social områdesnämnd väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Gun Lusth (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i social områdesnämnd väster utses nuvarande ersättaren
Barbro Eng (M).
– Till ny ersättare i social områdesnämnd väster utses Andreas Grubbström
(M), Sjöbogatan 3 A, 553 33 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
G Lusth
B Eng
A Grubbström
Soc områdesnämnd väster
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Ledamot i fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Pontus Krusing (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Pontus Krusing (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i fritidsnämnden utses Lars-Erik Nilsson (M), Bohult 8,
563 91 GRÄNNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Krusing
L-E Nilsson
Fn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 268

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Caroline Andersson (KD)
har hemställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Jönköpings
tingsrätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Caroline Andersson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Hanns Boris (KD), Dunkehallavägen 30, 554 47 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Andersson
H Boris
Jönköpings tingsrätt
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 269

Ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Lars Pettersson (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Lars Pettersson (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Erik Hugander (MP), Åldermansvägen 1, 563 91 GRÄNNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L Pettersson
E Hugander
Tn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 270

Ordförande i kommundelsråd Tenhult
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Jan Ekman (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ordförande tillika ledamot i kommundelsråd Tenhult.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Ekman (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ordförande i kommundelsråd Tenhult utses nuvarande ledamoten
Anders Eriksson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Det antecknas att ny ledamot efter Jan Ekman (M) i kommundelsråd Tenhult
kommer att utses av kommunfullmäktige vid ett senare sammanträde.

Beslutet expedieras till:
J Ekman
A Eriksson
Kdr Tenhult
Löneenheten
U Freijd
L Lagerqvist
Nämnderna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

54

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-09-01

§ 271

1:e vice ordförande tillika ledamot samt ersättare i överförmyndarnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Lennart Fridén (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som 1:e vice ordförande tillika ledamot i överförmyndarnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Lennart Fridén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny 1:e vice ordförande tillika ledamot i överförmyndarnämnden utses
nuvarande ersättaren Jan Daghlén (M).
– Till ny ersättare i överförmyndarnämnden utses Kent Käll (M), Lövkojestigen 14, 554 56 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L Fridén
J Daghlén
K Käll
Öfn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 272

Ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs minne
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Sara Maxe (KD) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs
minne.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sara Maxe (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs minne utses Monica Agurén
(KD), Kålgårdsgatan 8 A, 553 24 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Maxe
M Agurén
Stiftelsen Anna Kjellbergs minne
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 273

Ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Annica Bohm (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Annica Bohm (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses Elinor
Klasson (S), Tegnérgatan 14, 561 32 HUSKVARNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Bohm
E Klasson
Uan
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 274

Ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Pär Hjärtkvist (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Pär Hjärtkvist (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses Amir
Crnic (S), Bokgatan 14, 554 58 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Hjärtkvist
A Crnic
Uan
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 275

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Sofia Spånberg (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sofia Spånberg (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Emma Kramer (S),
Tenhultsvägen 15 A, 561 42 HUSKVARNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Spånberg
E Kramer
Bun
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 276

Ersättare i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Mona Johansson (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i social områdesnämnd
väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Mona Johansson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd väster utses Lenah Andersson (S),
Vesslestigen 5, 553 08 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Johansson
L Andersson
Soc områdesnämnd väster
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 277

Ledamot i kommundelsråd Månsarp-Taberg
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-09-01 att Miriam Johansson (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd
Månsarp-Taberg.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Miriam Johansson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Månsarp-Taberg utses Eva Lindell (S),
Villavägen 2 A, 562 50 MÅNSARP.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Johansson
E Lindell
Kdr Månsarp – Taberg
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september 2011
§ 249 Motion om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
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
Pontus Vallin
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

Bert Åke Näslund
Gunilla Kock Hansson

Sema Kösebas

Laila Wiman Larsson

Eva Stråth

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner
Ann-Marie Hedlund

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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Allan Tovhult

Greger Svensson

Susanna Björkman
Christopher Rydell
Ifrah Kirih

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

Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)

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

Anders Gustafsson

Katja Öz

Jan Ericson
Lisa Maria Ek

X
X
X
45

30

3

3

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september 2011
§ 250 Motion om subventionerade hushållstjänster till äldre i Jönköping
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
Pontus Vallin
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

Bert Åke Näslund
Gunilla Kock Hansson

Sema Kösebas

Laila Wiman Larsson

Eva Stråth

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner
Ann-Marie Hedlund

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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Allan Tovhult

Greger Svensson

Susanna Björkman
Christopher Rydell
Ifrah Kirih

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

Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)

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

Anders Gustafsson

Katja Öz

Jan Ericson
Lisa Maria Ek

45

33

0

3

