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Plats och tid

Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping, kl. 13.00 -16.10
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Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Madelene Granander Lindh, stadsjurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare
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Thomas Bäuml (M) och Moa-Sara Marakatt (V)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2016-05-26

Datum för anslags uppsättande

2016-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Lise-Lotte Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-06-28

Närvarologg för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016.
Ledamot
Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regné (M)
Johan Bjenning (M)
Peter Jutterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altonchi (M)
Cecilia Knypegård (M)
Eric Thulin (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Inger Krantz (M)
Anton Eriksson (M)
Johnny Lilja (M)
Maria Magui (M)
Fredrik Nordenankar (M)
Andreas Sturesson (KD)
Karin Hannus (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ola Nilsson (KD)
Werner Hilliges (KD)
Gabriella Lönn (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Lillieström (C)
Emelie Walfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan Stillström (C)
Anna Mårtensson (L)
Patrick Nzamba (L)
Inger Gustafsson (L)
Ingvar Åkerberg (L)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
Rolf Wennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Magnus Johansson (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marko (S)
Patricia Melin (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Ola Helt autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Vilbert Soleymanian autoers. kl. 13.00
Elisabeth Mattsson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Magnus Crona autoers. kl. 13.00
Christoffer Gullberg ers. kl. 13.06 § 125
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Camilla Brinkmann autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Hanns Boris autoers. kl. 13.00 till kl. 15.22 § 134, Kjell Olsson ers. kl. 15.22
§ 135
Astrid Johansson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Leif-Arne Andersson autoers. kl. 13.00
Hans Karlsson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Bertil Rylner autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Jens-Ove Isaksson autoers. kl. 13.00 till kl. 15.27 § 134, Fatime Elezi ers. kl.
15.34 § 135
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Hans Holtz autoers. kl. 13.00
Pelle Nordin autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00

Närvarologg för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016.
Ledamot
Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Adrian Ericson (S)
Eva Swedberg (S)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Amir Crnic (S)
Katja Öz (S)
Anna Carlsson (S)
Baris Belge (S)
Margareta Sylvan (MP)
David Jersenius (MP)
Seyoum Araya (MP)
Mats Rappe (MP)
Mats Weidman (MP)
John Hultberg (MP)
Anne Falk (V)
Bengt-Åke Berg (V)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Staffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Robert Andersson (SD)
Jessica Hellman (SD)

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Tuma Vergili autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00, utgår kl. 16.02 § 136, Markus Redman ers. kl.
16.02 § 137
Ingalill Dahlgren Nyberg autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Lars Stråth autoers. kl. 13.00
Ingrid Forsberg autoers. kl. 13.00 till kl. 13.11 § 125, ord. ankom kl. 13.11
§ 126
Nicklas Ödman autoers. kl. 13.00
Fatime Elezi autoers. kl. 13.00 till kl. 13.09 § 125, ord. ankom kl. 13.09 § 126
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Peter Alsén autoers. kl. 13.00 till kl. 15.59 § 135, Andreas Henriksson ers. kl.
16.00 § 136
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Christopher Stock autoers. kl. 13.00
Ciczie Weidby autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Cristina Gustavsson autoers. kl. 13.00 till kl. 15.29 § 134, ord. ankom kl.
15.29 § 135
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Gunnel Granberg autoers. kl. 13.00 till kl. 13.28 § 127, ord. ankom kl. 13.28 §
128
Gunnel Granberg ers. kl. 13.28 § 128
Deltar i upprop 1 kl. 13.00
Cristina Gustavsson ers. kl. 15.30 § 135
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§ 124

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
− Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2016-05-02 att utse Maria Magui (M) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Mats Green (M) samt Christer Dahlberg (M) till ny
ersättare.
Följande handlingar biläggs:
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse 2016-05-04 om senarelagd
behandling av ärendet gällande redovisning av uppdrag att utreda hur minst
fem geografiska indelade arbetslag för naturvård ska organiseras.
Redovisning enligt stadskontorets handlingsplan för ökad jämställdhet
2015-2016, inkomna motioner november 2015 – april 2016 fördelat på kön.
Redovisning enligt stadskontorets handlingsplan för ökad jämställdhet
2015-2016, inkomna medborgarförslag november 2015 – april 2016 fördelat på
kön.
Placeringslista biläggs handlingarna.
Ordföranden hälsar den nya ledamoten och den nya ersättaren välkomna till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-26

§ 126

Information om Jönköpings kommuns bolag
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) informerar om Jönköpings kommuns bolag.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Motion om att införa så kallade Vita jobb-modellen i samband med
upphandlingar
Ks/2016:238 050
Sammanfattning
Ciczie Weidby (V) och Jerry Hansson (V) föreslår i motion 2016-05-10 en
förändring av den kommunala upphandlingspolicyn i enlighet med den så kallade Vita jobb-modellen. Modellen bygger på följande fyra grundpelare:
1. Upphandlingsunderlagen ska utformas så att de företag som får offentliga uppdrag ska betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunder-lagen. Detta innefattar inte
regelrätta krav på kollektivavtal, eftersom sådana ännu inte är tillåtna.
Däremot ska företagen ifråga följa kärnan i de aktuella branschavtalen,
så som de definieras i Lavallagen, under upphandlingsperioden.
2. Huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer reglerna
om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
3. Berörda företag skriver under på att brott mot regelverken utgör grund
för uppsägning av avtalet och grund för skadeståndsanspråk från kommunens sida.
4. Berörda företag förbinder sig att kommunen har rätt att kontrollera att
de lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun och företag.
Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
• Att Jönköpings kommun inför den så kallade Vita jobb-modellen i
samband med upphandlingar.
Beslutsunderlag
Motion 2016-05-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Motion om gymnasieutbildning för elever med autismspektrumtillstånd i kommunal regi
Ks/2016:262 600
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2016-05-24 att det idag finns stora brister i
den kommunala skolorganisationen beträffande möjligheter för ungdomar med
autismspektrumtillstånd (AST) att bedriva studier på gymnasienivå. Motionären föreslår följande:
• Att vår kommunala gymnasieskola ska vara rustad för och erbjuda elever med autismspektrumtillstånd utbildning i egen regi.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-24
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Motion om att låta unga hyra lägenhet ihop
Ks/2016:263 107
Sammanfattning
Adrian Ericson och Britt-Marie Glaad anför i motion 2016-05-25, för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, att det behövs en offensivare bostadspolitik för att möta utmaningen att bygga bort bostadsbristen. Motionärerna anser att bostadsbristen är påtaglig i kommunen och slår särskilt hårt mot de
unga som vill flytta till sin första lägenhet. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
• Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med de kommunala
bostadsbolagen ta fram en modell för så kallade kompiskontrakt utifrån
vad som anförs i motionen samt rådande lokala förutsättningar.
Beslutsunderlag
Motion 2016-05-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a) om vägskatt på E4:an genom Jönköping och Huskvarna
b) om bytespool för arbetspendlare.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Medborgarförslaget om vägskatt på E4:an genom Jönköping och Huskvarna överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
− Medborgaförslaget om bytespool för arbetspendlare överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
B Heed
E Skagerö
Ks
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Interpellation om gymnasiesärskolan och förutsättningarna för unga
med intellektuell funktionsnedsättning att få arbete
Ks/2016:261 600
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2016-05-23 att samhället inte lyckats
skapa förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att
få en plats i arbetslivet. Mot denna bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Regné (M) följande:
• Finns det någon uppföljning av de elever som slutat gymnasiesärskolan
i Jönköping?
• Hur många av de forna eleverna finns på arbetsmarknaden, i studier eller i daglig verksamhet?
• Hur ser samarbetet med arbetsmarknad och andra aktörer beträffande
dessa ungdomar ut?
Beslutsunderlag
Interpellation 2016-05-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
− Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-22 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Regné (M).

Beslutet expedieras till:
B Regné

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Fråga om bänkar utmed gång- och cykelvägar på västra Ekhagen
Ks/2016:265 312
Hans Holtz (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) vad han tänker göra för att förbättra tillgängligheten till de bänkar som
finns utmed gång- och cykelvägarna på västra Ekhagen.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
− Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Fråga om skräp i ravin inom A6-området
Ks/2016:266 301
Hans Holtz (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) vilka åtgärder som kommer vidtas för att ta hand om det skräp som finns i
en ravin inom A6-området.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
− Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 134

Barnbokslut 2015
Ks/2015:474 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2012-10-18 § 300 kommunstyrelsen i uppdrag att
årligen redovisa barnbokslut till fullmäktige senast i april månad. Stadskontoret
gavs i uppdrag av kommunstyrelsen att från och med 2013 upprätta barnbokslut enligt fastställd modell. I barnbokslutet redovisas utvecklingen för ett antal
indikatorer som ska beskriva hur det är att vara barn i Jönköping samt utgöra
underlag för kommunens arbete med barnkonventionen.
I samband med behandling av Barnbokslut för Jönköpings kommun 2014 beslutade kommunfullmäktige att hbtq-personers livssituation ska belysas i Barnbokslut 2015.
Stadskontoret har överlämnat ”Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015”.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med Barnbokslut för Jönköpings
kommun 2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns och meddelas
samtliga nämnder att beakta i kommande arbete.
− Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt
ge förslag på förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn och unga.
− Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta fler
barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en barnkonsekvensanalys för kommunens mottagande av barn och unga på flykt, innehållande analys kring integration- och inkluderingsfrågor samt ge förslag
på förbättringsåtgärder på kort och lång sikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2016-05-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns. Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med
barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt ge förslag på
förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn
och unga
− Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga det statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta
fler barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till SBU (Samverkansorganet barn och ungdom) att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2016-05-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till SBU (Samverkansorganet barn och ungdom) att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Barnbokslut för Jönköpings kommun 2015 godkänns. Tematiska fördjupningen till barnbokslutet 2016 fokuserar på att tillsammans med
barn och unga utreda orsaker till ökade stressnivåer samt ge förslag på
förbättringsåtgärder för att minska stress och sömnsvårigheter hos barn
och unga
− Uppdrag ges till samtliga nämnder att analysera behovet av utbildning
gällande barnkonventionen samt förutsättningar för att genomföra utbildningsinsatser.

Justerandes sign
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− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda vilka möjligheter som
finns att utvidga det statistiska underlaget till barnbokslutet att omfatta
fler barn och unga samt fler områden gällande barn och ungas livssituation.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att besluta om tänkbara utvecklingsområden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Yrkanden
Gabriella Lönn (KD), Ilan De Basso (S), Margareta Sylvan (MP), HansLennart Stenqvist (S), Anna Mårtensson (L), Staffan Eklöf (SD), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Simon Rundqvist (KD), Rolf Wennerhag (S) och Peter
Jutterström för M-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
Barnstategen
SBU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för
2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021
Ks/2016:205 250
Sammanfattning
Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen har tagit fram en
rapport för uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för 2016-2020. I
rapporten redovisas läget på bostadsmarknaden i form av outhyrda lägenheter,
nybyggnation det senaste året, uppgifter om bostadsbestånd, småhuspriser och
bostadsbehov samt en reviderad projektplan för 2016-2021. Det ingår även en
redogörelse av förändrat behov för socialtjänstens grupper, bostäder för äldre
och flyktingmottagande i jämförelse med bostadsförsörjningsprogrammet.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-05 § 72 att överlämna rapporten till kommunfullmäktigen för godkännande.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2016-04-05 § 72 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2016-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2016-05-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Yrkanden
Carin Berggren (M), Mona Forsberg (S), Christopher Stock (MP), Anders
Samuelsson (C) och Camilla Brinkmann (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar Mona Forsberg (S) följande tillägg:
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett program för området Maden i Huskvarna. Programmet tar helhetshänsyn till utformning
av både infrastruktur, bostäder och verksamhetslokaler.
Carin Berggren (M) för M-gruppen och Christopher Stock (MP) instämmer i
Mona Forsberg (S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. Härefter beslutar kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla Mona Forsbergs
(S) tilläggsyrkande. Komunfullmäktige har alltså beslutat följande:
− Rapport avseende uppföljning av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 samt reviderad projektplan för 2016-2021 godkänns.
− Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett program för området Maden i Huskvarna. Programmet tar helhetshänsyn till utformning
av både infrastruktur, bostäder och verksamhetslokaler.

Beslutet expedieras till:
Stbn
Tn
ASP-gruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Förslag om kommunal hyresgaranti
Ks/2016:186 250
Sammanfattning
Frågan om kommunala hyresgarantier har behandlats vid tidigare tillfällen i
Jönköpings kommun. I samband med behandlingen av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet beslutade kommunfullmäktige 2012-10-18 § 296 att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter hörande med socialnämnden överväga
införandet av s.k. kommunal hyresgaranti. Socialnämnden aktualiserade frågan
om kommunal hyresgaranti 2016-03-15 § 58 och beslutade då att överlåta till
kommunstyrelsen att ta ställning i frågan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-03-15 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med vidare beredning av ärendet
i väntan på beslut på nationell nivå angående ett eventuellt förstatligande av reformen med hyresgarantier.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade yttrande 2016-05-10 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utforma ett förslag till
system för kommunal hyresgaranti i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Yrkanden
Kommunalråden Carin Berggren (M) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till
kommunalrådet Carin Berggrens (M) reviderade förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till stadskontorets förslag enligt ovan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) reviderade förslag, nämligen följande:
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utforma ett förslag till
system för kommunal hyresgaranti i Jönköpings kommun.
Justerandes sign
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mats Rappe (MP) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utforma ett förslag till
system för kommunal hyresgaranti i Jönköpings kommun.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Sn

Justerandes sign
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§ 137

Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken: Sortergård
Ljungarum 2:3, Klämmestorps återvinningsanläggning Klämmestorp 1:27
Ks/2016:211 407
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att begära övertagande av ytterligare tillsyn enligt miljöbalken. Begäran ska gälla sortergården
som byggs på Råslätt och återvinningsanläggningen på Klämmestorp.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2016-04-06 § 45 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om
övertagande av tillsyn enligt 9 och l0 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för nedanstående verksamheter:
• Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3
• Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l:27
− Jönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m.
2017-01-01 men att Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger miljörapport avseende år 2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om
övertagande av tillsyn enligt 9 och l0 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för nedanstående verksamheter:
• Sortergård (mellanlager av avfall/farligt avfall), Ljungarum 2:3
• Klämmestorps återvinningsanläggning (storkompost/mellanlager),
Klämmestorp l:27
− Jönköpings kommun föreslår att övertagandet ska gälla fr.o.m. 201701-01 men att Länsstyrelsen i Jönköpings län handlägger miljörapport
avseende år 2016.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen (via Mhk)
Mhn

Justerandes sign
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§ 138

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2016:193 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2015-12-31.
Beslutsunderlag
Stadkontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Förteckning över ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2016:192 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över obesvarade motioner inkomna senast 2015-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2016:191 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2015-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Kommunstyrelsens meddelande, att några obesvarade medborgarförslag
som ska avgöras av kommunfullmäktige inte finns att redovisa, läggs
till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 141

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2016:190 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag. Av redovisningen framgår
att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att
redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Kommunstyrelsens meddelande, att några obesvarade medborgarförslag
enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder inte finns att redovisa, läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2016:189 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser
för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2016:188 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2016-05-11
Kommunstyrelsens beslut
− Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2016-05-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
− Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag
från kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 144

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att Jakob Olofsgård (L) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Jakob Olofsgård (L) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ersättare i äldrenämnden utses Göran Filipsson (L).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
J Olofsgård
G Filipsson
Än
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-26

§ 145

Ledamot tillika 1:e vice ordförande i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att Gerd Pettersson (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i social områdesnämnd söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Gerd Pettersson (M) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i social områdesnämnd söder
utses Anders Carlsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
G Pettersson
A Carlsson
Social områdesnämnd söder
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att Maiken Daag (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i social områdesnämnd
söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Maiken Daag (M) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses Helene
Hellström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Daag
H Hellström
Social områdesnämnd söder
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign
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§ 147

Gruppledare för Moderaterna
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att AnneMarie Grennhag (M)
har hemställt om entledigande från uppdraget som gruppledare för Moderaterna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− AnneMarie Grennhag (M) beviljas begärt entledigande.
− Till ny gruppledare för Moderaterna utses Peter Jutterström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
AM Grennhag
P Jutterström
Moderaterna
Löneservice
Lise-Lotte Johansson
U Freijd

Justerandes sign
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§ 148

Ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att Irada Söderberg (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Irada Söderberg (S) beviljas begärt entledigande.
− Till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnde utses ElsMarie Axelsson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
I Söderberg
E-M Axelsson
Uan
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Vice gruppledare för Moderaterna
Valberedningen anmäler i skrivelse 2016-05-26 att Ola Helt (M) har hemställt
om entledigande från uppdraget som vice gruppledare för Moderaterna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
− Ola Helt (M) beviljas begärt entledigande.
− Till ny vice gruppledare för Moderaterna utses Bert-Åke Näslund (M).
Kommunfullmäktiges beslut
− Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
O Helt
B-Å Näslund
Moderaterna
Löneservice
Lise-Lotte Johansson
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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