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§ 322

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2023-2025 
med budget för 2023 
Ks/2022:441   041  

Sammanfattning 
Ann-Marie Nilsson (C), Mona Forsberg (S), David Gerson (L), Margareta  
Sylvan (MP) och Andreas Persson (S) överlämnade med skrivelse 2022-10-31 
(rev. 2022-11-18) förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 
2023-2025 med förslag till budget för 2023. I förslaget ingick mål för god hus-
hållning samt förslag till förändring av kommunala taxor. Den kommunala 
skattesatsen föreslogs fastställas till 21,64 % vilket innebar oförändrad skatt.  

Förhandlingar enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts 2022-11-07. 

Inför kommunfullmäktiges behandling innehåller ärendet även handlingar 
om förslag till budget för kommunfullmäktige samt förslag till budget för  
kommunrevisionen. 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2022-11-30 § 306 bifölls 
kommunstyrelsens förslag avseende kommunal skattesats samt förslag till för-
ändring av kommunala taxor. 

Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen avseende behandling av övriga 
delar av verksamhets- och investeringsplan för 2023-2025, med budget för 
2023, för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 
2022. 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) överlämnar reviderat förslag till  
verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 med budget för 2023 daterat 
2022-12-05. 

Kristdemokraterna har 2022-12-19 överlämnat förslag till verksamhets- och in-
vesteringsplan 2023-2025 med budget för 2023. 

Moderaterna har 2022-12-19 överlämnat förslag till verksamhets- och investe-
ringsplan 2023-2025 med budget för 2023. 

Beslutsunderlag 
Koalitionens förslag (rev. 2022-11-18) 
Bilaga till koalitionens förslag 
Socialnämndens beslut 2022-06-14 § 99 med tillhörande handlingar 
Äldrenämndens beslut 2022-06-15 § 72 med tillhörande handlingar 
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-06-16 § 230 med tillhörande handlingar 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-21 § 87 med tillhörande handlingar 
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Inför kommunfullmäktiges behandling av förslag till verksamhets- och investe-
ringsplan (VIP) för 2023-2025 med budget för 2023 har följande beslutsunderlag 
tillförts ärendet:  
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2022-06-10 § 82 avseende förslag 
till kommunfullmäktiges budget 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2022-06-10 § 81 om förslag till  
kommunrevisionens budget 
Kommunrevisionens kompletterande skrivelse 2022-10-15 

Inför kommunstyrelsens behandling 2022-12-19 har ärendet kompletteras med 
följande handlingar: 
Kristdemokraternas förslag till VIP 2023-2025 
Moderaternas förslag till VIP 2023-2025 
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 2022-12-05 avseende 
verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 med budget för 2023 bi-
falls. 

Oppositionsrådets förslag 
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens be-
slut: 
Förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag 2022-12-19 avseende 
verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 med budget för 2023 bi-
falls. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-12-19 
Yrkanden 
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag av-
seende verksamhets- och investeringsplan. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag respektive kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande – under proposition och finner det 
förstnämnda förslaget bifallet. Omröstning begärs. 

Omröstning 
 För utseende av motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 
ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yrkande och finner 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag antaget som motförslag. 

 Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning: 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 2022-12-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 
 Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

 Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Alf Gustafsson (S) X 
Britt-Marie Glaad (S) X 
Harriet Roosquist (S) X 
David Gerson (L) X 
Mats Weidman (MP) X 
Thordis Samuelsson (V) X 
Cecilia Hjorth Attefall (KD) 

 
X 

Margareta Strömberg (KD) X 
Peter Jutterström (M) X 
Bert-Åke Näslund (M) X 
Kristian Aronsson (SD) X 
Jan-Ove Lipponen (SD) X 
Andreas Sturesson (KD) X 
Mona Forsberg (S) X 
Ann-Marie Nilsson (C) X 
Summa 8 3 4 

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 3 nej-röster, varjämte 4 leda-
möter avstått från att rösta, bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag. 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag 2022-12-05 avseende 
verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 med budget för 2023 bi-
falls. 

Reservationer 
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet att inte anta kommunalrådet Peter Jut-
terströms (M) yrkande som motförslag. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2022-12-21 
Yrkanden 
Ann-Marie Nilsson (C), Andreas Persson (S), Ann-Marie Hedlund (L),  
Malin Skreding Hallgren (MP), Julia Löf (V), Mona Forsberg (S), Mikael  
Rydberg (S), Mats Weidman (MP), Anna Carlsson (S), Carina Sjögren (S), 
Elin Rydberg (S), Henrik Andersson (S), Eva Persson (C), Lena Sumedrea (C), 
Alexandra Lann (V), Elin Bäckström (S), Sofie Tegvall (S), Andreea Vanciu 
(L), Karin Widerberg (S), Carin Wiberg (V), Lynn Carlsson (S), Sylve  



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 2022-12-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Gunnarsson (C), Elisabeth Kangas (S), Tommy Andersson (V), Bob Lind (MP) 
och Börje Svensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Jutterström (M), Kamran Sairafi (M), Joakim Dahlström (M), Björn  
Johansson (M), Oscar Svensson (M), Helene Hellström (M), Christina Björk-
hag (M), Bengt Regné (M), Sam Karazmi (M) och Eric Sjöberg (M)  
yrkar bifall till Moderaternas förslag. 

Andreas Sturesson (KD), Carl Cunningham (KD), Simon Löfgren (KD),  
Eva Stråth (KD), Karin Hannus (KD), Hanns Boris (KD), Kerstin Hurtig (KD) 
och Mariana Morosanu (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. 

Tord Sundqvist (S) yrkar beträffande budgetram för kommunrevisionen, med 
instämmande från Ann-Marie Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD), bifall 
till kommunfullmäktiges presidiums förslag enligt följande:  

 Budget för kommunrevisionen inom Jönköpings kommun år 2023 fast-
ställs till 4,2 mnkr. 

Peter Jutterström (M) yrkar att följande delfrågor i Moderaternas förslag ska 
behandlas åtskilda var för sig: 

Nedan följer säryrkanden som innebär utgiftsökningar/borttagna besparingar: 
• Stadsbyggnadsnämnden tillförs 10 mnkr per år för tillskapa bättre tra-

fikflöden. Hälften av medlen ska användas till borttagande av trafikhin-
der som installerats i anslutning till kollektivtrafikens angöringspunkter.
Andra hälften ska användas till nyinvesteringar i syfte att öka framkom-
ligheten och förbättra trafikflöden.

• Tekniska nämnden investeringsbudget tillförs 5 mnkr per år under
2023-2024 för att öka takten i arbetet med förstärka och utveckla hamn-
anläggningar inom kommunen. Därtill tillförs nämnden 0,5 mnkr per år
för ökade driftskostnader för kommunens hamnanläggningar.

• Barn- och utbildningsnämnden tillförs extra medel för satsning på fler
specialpedagoger inom förskolan. Syftet är att tidigare kunna identifiera
barn som har extra behov av stöd och därmed också tidigare kunna bistå
med lämpliga insatser. För detta tillförs nämnden 5 mnkr för 2023 och
10 mnkr per år för 2024 och 2025.

• Kommunstyrelsens budget förstärks med 2,1 mnkr per år i syfte att
förstärka ekonomiavdelningen med tre medarbetare (controllers). Dessa
har i uppdrag att hitta effektiviseringar samt granska upphandlingsupp-
drag med syfte att spara pengar.

• Kommunstyrelsens budget förstärks med 0,7 mnkr per år för inrättande
av tjänst för arbete mot Hedersrelaterat våld.

• Kommunstyrelsens budget förstärks med 0,8 mnkr per år för inrättande
av en tjänst som bedrägeriutredare.

• Möjligheterna att skapa en motorarena i kommunen ska vidare utredas.
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Andreas Sturesson (KD) yrkar att följande delfrågor i Kristdemokraternas för-
slag ska behandlas åtskilda var för sig: 

Nedan följer säryrkanden som innebär utgiftsökningar/borttagna besparingar: 
• Barn- och utbildningsnämnden tillförs 9 mnkr 2023, 18 mnkr

2024 och 27 mnkr 2025 i syfte att minska barngruppernas storlek
till 12 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i syskongrupp.

• Äldrenämnden tillförs 12 mnkr 2023 och 24 mnkr 2024 och
2025 för tillskapande av 40 äldreboendeplatser.

• För 2023 tillförs barn- och utbildningsnämnden 3 mnkr, utbildning
och arbetsmarknadsnämnden 0,6 mnkr, äldrenämnden 1,7 mnkr,
individ- och familjeomsorgsnämnden 0,1 mnkr och funktionsstödnämn-
den 0,1 mnkr. Detta för att kompensera för ökade livsmedels- 
priser.

I de fall en eller flera av ovanstående delfrågor bifalls ska som finansiering föl-
jande punkter prövas: 

• Ett ökat uttag från Jönköping Energi om 25 mnkr.
• Ett minskat antal kommunala fordon motsvarande 5 mnkr.

Beslutsordning 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att godkänna följande 
beslutsordning: 

Först upptas kommunrevisionens budgetram för avgörande. 

Därefter upptas framställda säryrkanden. 

Det antecknas att bifall till säryrkanden kan komma att påverka kommunens 
ekonomiska resultat. 

Efter behandling av säryrkandena upptas huvudförslagen till avgörande i öv-
rigt, nämligen kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag samt Kristde-
mokraternas förslag. 

Propostionsställan 
Budgetram för kommunrevisionen år 2023 
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag om 
budgetram för kommunrevisionen för år 2023 och finner förslaget antaget. 

Kommunfullmäktige har beslutat följande: 
 Budget för kommunrevisionen inom Jönköpings kommun år 2023 fast-

ställs till 4,2 mnkr. 

Säryrkanden 
Tillförande av medel till stadsbyggnadsnämnden för att skapa bättre trafik-
flöden 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Stadsbyggnadsnämnden tillförs 10 mnkr per år för tillskapa bättre 
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trafikflöden. Hälften av medlen ska användas till borttagande av  
trafikhinder som installerats i anslutning till kollektivtrafikens  
angöringspunkter. Andra hälften ska användas till nyinvesteringar 
i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikflöden. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 1. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Tillförande av medel till tekniska nämnden avseende förstärkning och ut-
veckling av hamnanläggningar  
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Tekniska nämnden investeringsbudget tillförs 5 mnkr per år under 
2023-2024 för att öka takten i arbetet med förstärka och utveckla ham-
nanläggningar inom kommunen. Därtill tillförs nämnden 0,5 mnkr per 
år för ökade driftskostnader för kommunens hamnanläggningar. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 2. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.
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Tillförande av medel till barn- och utbildningsnämnden för fler specialpeda-
goger inom förskolan 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Barn- och utbildningsnämnden tillförs extra medel för satsning på fler 
specialpedagoger inom förskolan. Syftet är att tidigare kunna identifiera 
barn som har extra behov av stöd och därmed också tidigare kunna bistå 
med lämpliga insatser. För detta tillförs nämnden 5 mnkr för 2023 och 
10 mnkr per år för 2024 och 2025. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 3. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Tillförande av medel till kommunstyrelsen för förstärkning av controllers på 
ekonomiavdelningen 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Kommunstyrelsens budget förstärks med 2,1 mnkr per år i syfte att 
förstärka ekonomiavdelningen med tre medarbetare (controllers). Dessa 
har i uppdrag att hitta effektiviseringar samt granska upphandlingsupp-
drag med syfte att spara pengar. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå det-
samma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 4. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 
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Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Tillförande av medel till kommunstyrelsen för inrättande av tjänst för arbetet 
mot hedersrelaterat våld 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Kommunstyrelsens budget förstärks med 0,7 mnkr per år för inrättande 
av tjänst för arbete mot Hedersrelaterat våld. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 5. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Tillförande av medel till kommunstyrelsen för inrättande av tjänst 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Kommunstyrelsens budget förstärks med 0,8 mnkr per år för inrättande 
av en tjänst som bedrägeriutredare. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 6. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.
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Särskilt uppdrag om utredning avseende motorarena 
Peter Jutterströms (M) yrkande: 

 Möjligheterna att skapa en motorarena i kommunen ska vidare utredas. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Peter  
Jutterströms (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 7. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet.

Tillförande av medel avseende att minska barngrupperna storlek 
Andreas Sturessons (KD) yrkande: 

 Barn- och utbildningsnämnden tillförs 9 mnkr 2023, 18 mnkr 
2024 och 27 mnkr 2025 i syfte att minska barngruppernas storlek 
till 12 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i syskongrupp. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Andreas Stu-
ressons (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå  
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 24 nej-röster, 15 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 8. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
KD- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet. 

Tillförande av medel för tillskapande av äldreboendeplatser 
Andreas Sturessons (KD) yrkande: 

 Äldrenämnden tillförs 12 mnkr 2023 och 24 mnkr 2024 och 
2025 för tillskapande av 40 äldreboendeplatser. 
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Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Andreas Stu-
ressons (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå  
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 24 nej-röster, 15 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 9. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
KD- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet. 

Tillförande av medel till vissa nämnder för ökade livsmedelspriser 
Andreas Sturessons (KD) yrkande: 

 För 2023 tillförs barn- och utbildningsnämnden 3 mnkr, utbildning 
och arbetsmarknadsnämnden 0,6 mnkr, äldrenämnden 1,7 mnkr,  
individ- och familjeomsorgsnämnden 0,1 mnkr och funktionsstödnämn-
den 0,1 mnkr. Detta för att kompensera för ökade livsmedels- 
priser. 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på Andreas 
Sturessons (KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå 
detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 
Nej-röst för bifall till yrkandet. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 39 nej-röster på sätt som 
framgår av omröstningslista nr 10. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå yrkandet. 

Reservation 
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet. 

Huvudförslagen 
Kommunfullmäktige upptar härefter de tre huvudförslagen till avgörande – 
kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag och Kristdemokraternas för-
slag – exklusive de delfrågor kommunfullmäktige beslutat om enligt ovan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner därvid att kommun-
fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

För utseende av motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden 
proposition på Moderaternas förslag och Kristdemokraternas förslag och finner 
Moderaternas förslag antaget som motförslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till att Moderaternas förslag ska vara motförslag. 
Nej-röst för bifall till att Kristdemokraternas förslag ska vara motförslag. 

Upprop förrättas och därvid avges 15 ja-röster mot 12 nej-röster, 54 ledamöter 
avstår från att rösta. på sätt som framgår av omröstningslista nr 11. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att Moderaternas förslag ska vara mot-
förslag till Kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
KD-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta deras förslag som motför-
slag. 

Härefter godkänner kommunfullmäktige följande propositionsordning i huvud-
omröstningen: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Moderaternas förslag. 

Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 12 ledamöter 
avstår från att rösta, på sätt som framgår av omröstningslista nr 12. 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har således beslutat följande: 

1. Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 samt årsbudget för
2023 enligt bilagd handling.

 Resultatplan, finansieringsplan och balansplan för 2023-2025 med års-
budget för 2023 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag. 

 Verksamhetsplan för 2023-2025 med årsbudget för 2023 fastställs en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

 Investeringsplan för 2023-2027 med årsbudget för 2023 fastställs enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 Resultatplaner, finansieringsplaner och investeringsplaner för tekniska 
nämndens affärsverksamheter 2023-2025 med årsbudget för 2023 fast-
ställs enligt kommunstyrelsens förslag. 
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 Exploateringsplan för 2023-2025 med årsbudget för 2023 fastställs en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 

 Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att öka kommunens låneskuld 
till maximalt 1 150 miljoner kronor.  

 Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: 
Centralt budgeterat anslag för personalkostnader ombudgeteras till 
nämnderna efter avtalade förändringar av lönenivåer. 

 Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: 
Centralt budgeterade anslag för hyror, driftsmedel samt kapitalkostna-
der ombudgeteras till nämnderna efter färdigställande av nya investe-
ringsprojekt. 

 Kommunstyrelsen ges följande uppdrag: 
Centralt budgeterade anslag för prisuppräkning av indexerade investe-
ringsprojekt 2023 ombudgeteras till nämnderna utifrån förändringen i 
byggkostnadsindex under året. 

2. Mål för god ekonomisk hushållning
 Finansiella mål och mål för verksamheten i syfte att uppnå god hushåll-

ning fastställs enligt förslag till verksamhets- och investeringsplan. 

3. Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om verk-
samhets- och investeringsplan

 Uppdrag ges till tekniska nämnden att, i samverkan med berörda nämn-
der, utreda möjlig framtida kommunal användning av byggnaden Pelar-
huset/Idas skola. Utredningen ska också belysa konsekvenser av en för-
säljning av byggnaden. Utredningen avseende möjliga framtida hand-
lingsalternativ för Pelarhuset/Idas skola ska omfatta en beskrivning av 
såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser av utredda 
handlingsalternativ. Utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige 
innan beslut om upphandling av nybyggnation av skollokaler på Bäcka-
dalsgymnasiet fattas.  

 Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att lägga sol-
celler på de byggnader som ännu inte försetts med sådana. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidare studera de tre olika scenarier 
för framtidens E4, som tidigare utredning presenterat, och dess konse-
kvenser för näringslivet. Kostnaderna täcks inom kommunstyrelsens 
ekonomiska ram.  

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att analysera användandet av 
anslaget Offentlig konst i syfte att främja offentlig konst på allmän 
platsmark. Vidare ges nämnden i uppdrag att lämna förslag till hur an-
slaget kan användas i framtiden i syfte att främja offentlig konst på all-
män platsmark. Arbetet ska ske i samverkan med tekniska nämnden och 
stadsbyggnadsnämnden och återredovisas till kommunstyrelsen senast i 
april 2023. 

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av 
bidragsreglerna för kulturföreningar. 
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 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att noggrant följa 
upp och i samband med fördjupade månadsrapporter till kommunstyrel-
sen redovisa i vilken grad den nu planerade omorganisationen utvecklat 
arbetssättet, effektiviserat det och påverkat möjligheterna att rekrytera 
och behålla personal. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att vid kommande 
omprövning av IOP med Kvinno- och tjejjouren teckna ett avtal som lö-
per på fem år med en ömsesidig uppsägningstid om ett år.  

 Nämnd som till följd av kraftiga kostnadsökningar försätts i så omfat-
tande svårigheter att de allvarligt påverkar nämndens totala budget och 
möjligheterna att fullgöra sina uppgifter medges återkomma till kom-
munstyrelsen för prövning av resurstillskott. Utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden medges 
därutöver återkomma till kommunstyrelsen om behov av ytterligare re-
surser uppstår under 2023 för utökning av vuxenutbildning samt för-
sörjningsstöd vilket i första hand ska mötas med åtgärder som förhind-
rar eller förkortar försörjningsstödsberoende.  

 I en ekonomiskt utmanande situation med stora osäkerheter och med en 
lägre budgeterad resultatnivå, är det av yttersta vikt att nämnderna visar 
budgettrohet. Uppdrag ges till nämnderna att iaktta stor återhållsamhet 
vad gäller inköp. 

 Nämnderna ges i uppdrag att beakta vad som i övrigt framgår av tidi-
gare budgetskrivelse daterad 2022-10-31 samt vad som framgår av 
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) kommunalrådsyttrande daterat 
2022-12-05.  

Reservationer 
M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas
förslag.

KD-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta Kristdemokraternas 
förslag som motförslag.  

Reservationer finns även redovisade i anslutning till kommunfullmäktiges be-
handling av respektive delfråga enligt ovan. 

Beslutet expedieras till: 
Nämnderna 


	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordning
	Beslut Kf 2022-12-21
Godkännande av dagordning

	Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden
	Beslut Kf 2022-12-21
Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden
	Beslut Kf 2022-12-21
Meddelanden

	Jönköpingsförslag om att anlägga en streetbasketplan i Stadsparken
	Beslut Kf 2022-12-21
Jönköpingsförslag om att anlägga en streetbasketplan i Stadsparken

	Val av kommunens nämnder, PM1
	Beslut Kf 2022-12-21
Val av kommunens nämnder, PM1

	Val av styrelse i bolag, stftelser, förättare m.m., PM2
	Beslut Kf 2022-12-21
Val av styrelse i bolag, stftelser, förättare m.m., PM2

	Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare och uppleanter/partigruppsbildning
	Beslut Kf 2022-12-21
Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare och uppleanter/partigruppsbildning

	Utseende av representant för orepresenterade partier i nämnder
	Beslut Kf 2022-12-21
Utseende av representant för orepresenterade partier i nämnder

	Förvärv av fastigheter i kv Obygden för SGU:s fortsatta huvudmannaskap avseende miljösanering
	Beslut Kf 2022-12-21
Förvärv av fastigheter i kv Obygden för SGU:s fortsatta huvudmannaskap avseende miljösanering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och prövning enligt miljöbalken
	Beslut Kf 2022-12-21
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och prövning enligt miljöbalken

	Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB 2022
	Beslut Kf 2022-12-21
Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Driftstöd till Jönköping Airport 2022
	Beslut Kf 2022-12-21
Driftstöd till Jönköping Airport 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Byggnation av grundskola åk 7–9 samt grundsärskola åk 7–9, Djupadalsskolan
	Beslut Kf 2022-12-21
Byggnation av grundskola åk 7–9 samt grundsärskola åk 7–9, Djupadalsskolan
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Utvärdering av avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola och vissa fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet
	Beslut Kf 2022-12-21
Utvärdering av avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående förskola och vissa fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av uppdrag gällande arvode till förtroendevalda som är egenföretagare samt Arvodesregler 2023
	Beslut Kf 2022-12-21
Redovisning av uppdrag gällande arvode till förtroendevalda som är egenföretagare samt Arvodesregler 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2023-2025 med budget för 2023
	Beslut Kf 2022-12-21
Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2023-2025 med budget för 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige; Per Allan Axén (M)
	Beslut Kf 2022-12-21
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige; Per Allan Axén (M)

	Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Thomas Olsson (S) 
	Beslut Kf 2022-12-21
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Thomas Olsson (S) 

	Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Marie Pantzar-Ljubez (S)
	Beslut Kf 2022-12-21
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Marie Pantzar-Ljubez (S)

	Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Filippa Lagerkvist (M)
	Beslut Kf 2022-12-21
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Filippa Lagerkvist (M)

	Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Elisabeth Englund (KD)
	Beslut Kf 2022-12-21
Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Elisabeth Englund (KD)

	Val av nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
	Beslut Kf 2022-12-21
Val av nämndeman vid Jönköpings tingsrätt

	Avslutning
	Beslut Kf 2022-12-21
Avslutning

	ADP1929.tmp
	Val som ska förrättas av kommunfullmäktige PM1
	Sammanställning
	Barn- och utbildningsnämnd  2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Funktionsstödsnämnd f.d. socialnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Gruppledare 2023-01-01 t.o.m. 2026-10-14
	Individ- och familjeomsorgsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Kommunalråd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Oppositionsråd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Kommunrevision 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Kommunstyrelsen 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Krisledningsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Kultur- och fritidsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Miljö- och hälsoskyddsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Parlamentariska kommittén 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stadsbyggnadsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Teknisk nämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Valnämnd  2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Äldrenämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Överförmyndarnämnd 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31


	ADPEB01.tmp
	Val som ska förrättas av kommunfullmäktige PM2
	Sammanställning
	Moderbolag
	Jönköpings Rådhus AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027

	Dotterbolag
	Elmia AB  Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Destination Jönköping AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Bostads AB Vätterhem Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Junehem AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	June Avfall och Miljö AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Jönköping Energi AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Högskolefastigheter i Jönköping AB (delägt) Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Jönköping Airport AB (delägt) Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Torsviks Terminal AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Södra Munksjön Utvecklings AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027

	Övriga bolag
	Jönköping City AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Science Park Jönköping AB Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027

	Stiftelser och föreningar
	Ideella Föreningen Science Park Jönköping Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Jönköpings Läns Arkivförbund Från ord. årsstämma 2023 t.o.m. ord. årsstämma 2027
	Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens styrelse  2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Mediacenter Jönköpings län 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Anna Kjellbergs minne 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Braheskolan 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Svarttorps Skogsallmänning 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Vallerstads Gård 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Erik E Karlssons radio-/teknikmuseum 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Grenna Museum 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Stiftelsen Jönköpings Läns Museum 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31

	Organ för statlig eller statligt anknuten verksamhet
	Borgerliga begravningsförrättare 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Vigselförrättare 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Namngivningsofficianter 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Hemvärnsområdenas förtroendenämnder:
	Jönköpings Insatskompani 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Västra Bevakningskompaniet 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31
	Begravningsombud 2023-01-01 t.o.m. 2026-12-31





