
JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20  

1   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Plats och tid Erik Dahlbergsgymnasiet, aulan, Föreningsgatan 2, Jönköping, kl. 13.00 – 18.30 

Beslutande Se bifogad förteckning   

Övriga närvarande Lars-Åke Svensson, chefsjurist 

Madelene Granander Lindh, stadsjurist 

Bo Henriksson, sekreterare 

 

Utses att justera Per Allan Axén (M) och Bengt-Åke Berg (V) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, Jönköping, 2018-12-28, kl.16.30 Paragrafer  287 -318  

Underskrifter Sekreterare   

  Bo Henriksson   

 Ordförande   
  Tord Sundqvist  

 Justerande   
 Per Allan Axén                                             Bengt-Åke Berg  

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2018-12-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2019-01-02 Datum för anslags nedtagande 2019-01-24 

Förvaringsplats för protokollet Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping 

Underskrift   
Namnförtydligande Maria Borgström  

 



Närvarolista för ordinarie ledamöter 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 

Ledamot Logg 

Peter Jutterström (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Kent Ly (M) Johnny Lilja autoers. kl. 13.00 

Carl-Johan Lundberg (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Elisabet Mattsson (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Hans Hellström (M) Christina Melle autoers. kl. 13.00 till kl. 13.05 § 287, ord. kl. 13.05 § 288 
288288288288288288(p4) Inger Grund (M) Kamran Sairafi autoers. kl. 13.00 

Anders Jarl (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Per Allan Axén (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Josef Zetterberg (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Kristoffer Rasmussen (M) 
Christina Björkhag autoers. kl. 13.00 till kl. 16.54 § 302, ord. ankom kl. 16.54 
§ 303 

Bert-Åke Näslund (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Bengt Regné (M) Deltar i upprop kl 13.00  

Ulf Månsson (M) Joakim Dahlström autoers. kl. 13.00 

Thomas Bäuml (M) Ankom kl. 13.05 § 288 

Ann-Marie Nilsson (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Anders Samuelsson (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Lena Sumedrea (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Ingegerd Hugosson (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Sylve Gunnarsson (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Carl Johan Stillström (C) Deltar i upprop kl 13.00  

Axel Lindqvist (C) Deltar i upprop kl 13.00  

David Gerson (L) Deltar i upprop kl 13.00  

Ann-Marie Hedlund (L) Deltar i upprop kl 13.00  

Ingvar Åkerberg (L) Deltar i upprop kl 13.00  

Angela Hafström (L) Deltar i upprop kl 13.00  

Emil Qvarnström (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Cecilia Hjorth Attefall (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Margareta Strömberg (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Björn Engvall (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Gabriella Lönn (KD) Hanns Boris autoers kl. 13.00 

Anders Hulusjö (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Carl Cunningham (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Ola Nilsson (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Simon Löfgren (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Andreas Sturesson (KD) Simon Attefall autoers. kl. 13.00 

Albin Björhag (KD) Deltar i upprop kl 13.00 till kl. 18.26 § 317  

Susanne Wismén (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Karin Hannus (KD) Deltar i upprop kl 13.00  

Eva Stråth (KD) 
Sarmad Yousif autoers. kl. 13.00 till kl. 13.58 § 294, ord. ankom kl. 13.58 § 
295 

Dan Mattsson (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Madeleine Gustafsson (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Niklas Sigvardsson (S) Deltar i upprop kl 13.00 

Karin Widerberg (S) Edvina Palmcrantz autoers. kl. 13.00 

Hans-Lennart Stenqvist (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Lavin Adil (S) 
Deltar i upprop kl 13.00 , utgår kl. 17.44 § 310, Krister Johansson ers. kl. 
17.44 § 311 

Harriet Roosquist (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Gabriella Sjöberg (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Mona Forsberg (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Andreas Persson (S) 
Krister Johansson autoers. kl. 13.00 till kl. 13.07 § 289, ord. ankom kl. 13.07 
§ 290 

 



Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 

Ledamot Logg 

Anna Carlsson (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Pelle Nordin (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Tord Sundqvist (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Carina Sjögren (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Rolf Wennerhag (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Ilan De Basso (S) Leif Regnér autoers. kl. 13.00 

Katja Öz (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Mikael Rydberg (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Lynn Carlsson (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Christopher Rydell (S) 
Maria Hörnsten autoers. kl. 13.00 till kl. 18.14 § 310, Magnus G Rönnberg 
ers. kl. 18.14 § 311 

Elin Rydberg (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Henrik Andersson (S) Deltar i upprop kl 13.00  

Daniel Tornberg (S) 
Deltar i upprop kl 13.00 , utgår kl. 16.54 § 302, Ingalill Dahlgren Nyberg ers. 
kl. 16.54 § 303 

Jerry Hansson (V) Julia Löf autoers. kl. 13.00 

Bengt-Åke Berg (V) Deltar i upprop kl 13.00  

Jonathan Frylén (V) 
Deltar i upprop kl 13.00 , utgår kl. 15.54 § 300, Kristoffer Wolke ers. kl. 15.54 
§ 301 

Michella Zayat (V) Deltar i upprop kl 13.00  

Moa-Sara Marakatt (V) Deltar i upprop kl 13.00  

Mats Weidman (MP) Deltar i upprop kl 13.00  

Margareta Sylvan (MP) Deltar i upprop kl 13.00  

Agneta Fransson (MP) Deltar i upprop kl 13.00  

Hussein Abyan (MP) Deltar i upprop kl 13.00  

Lizette Bülow (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Marcus Aronsson (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Agnetha Lundberg (SD) 
Deltar i upprop kl 13.00 , utgår kl. 16.55 § 302, Lisbeth Wall ers. kl. 16.55 § 
303 

Kristian Aronsson (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Cristina Gustavsson (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Staffan Eklöf (SD) Mona Milton autoers. kl. 13.00 

Jonas Andersson (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Roland Hagström (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Jan-Ove Lipponen (SD) Deltar i upprop kl 13.00  

Ida Kors (SD) Deltar i upprop kl 13.00  
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§ 288 

Meddelanden 

Anmäls: 

Länsstyrelsens beslut 2018-11-29 att avslå kommunfullmäktige i Jönköpings 

kommuns begäran om ändrad valdistriktsindelning vid Europaparlamentsvalet 

2019. 

 

Länsstyrelsen beslut 2018-11-29 att utse Albin Björhag (KD) till ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Helén Krogell (KD) samt Pernilla Freij (KD) till ny 

ersättare. 

Anmäls vid sammanträdet: 

Ordföranden hälsar de nytillträdande välkomna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 289 

Medborgarförslag för åtgärder 
 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

a) om att Jönköpings kommun bör stärka sitt engagemang i  

klimatomställningen 

b) om att Jönköpings kommun borde stärka sitt engagemang i  

klimatomställningen 

c) om skorstenen i Huskvarna 

d) om att omvandla F E Elmgrens gata från återvändsgata till torg 

e) om att döpa Smedbyparken till Gicas park 

f)  om bankomat och kiosk på Kålgårdens äldreboende 

g)  om hastighetssänkande åtgärder på Långgatan, Huskvarna 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: 

– Medborgarförslaget om att Jönköpings kommun bör stärka sitt engage-

mang i klimatomställningen överlämnas till kommunstyrelsen för  

beslut. 

– Medborgarförslaget om att Jönköpings kommun borde stärka sitt enga-

gemang i klimatomställningen överlämnas till kommunstyrelsen för  

beslut. 

– Medborgarförslaget om skorstenen i Huskvarna överlämnas till stads-

byggnadsnämnden för beslut. 

– Medborgarförslaget om att omvandla F E Elmgrens gata från åter-

vändsgata till torg överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

– Medborgarförslaget om att döpa Smedbyparken till Gicas park över-

lämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

– Medborgarförslaget om bankomat och kiosk på Kålgårdens äldrebo-

ende överlämnas till äldrenämnden för beslut. 

– Medborgarförslaget om hastighetssänkande åtgärder på Långgatan, 

Huskvarna överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

H Dedic  M Lundgren 

M Hellstedt  Ks 

C Börling  Stbn 

C Brodd  Än 

U Kindblom  Diariet 

A Lindeberg 
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§ 290 

Val av kommunens nämnder, Val-PM 1 
 

Valberedningen har 2018-12-19 § 24 överlämnat upprättad promemoria – Val-

PM 1 – över partiernas nomineringar till val av styrelse och nämnder för näst-

kommande mandatperiod. I promemorian ingår även parlamentariska kommit-

tén, kommunalråd och gruppledare. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt Val-

PM 1 med det undantaget – på grund av partiellt valbarhetshinder – att uppdra-

get i kommunrevisionen för Peter Izos (M) ej avser Stiftelsen Erik E Karlssons 

radio- och teknikmuseum. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkande 

Valberedningens ordförande Pelle Nordin (S) yrkar bifall till valberedningens 

förslag med den ändringen att Ingrid Johansson (S) utses till ersättare i miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i stället för Elisabeth Fransson Malm (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Valberedningens förslag bifalls med ovan angiven ändring. 

 

Ovanstående justering har inarbetats i efterföljande Val-PM 1, daterad  

2018-12-20. 

 

Det antecknas att ordningen för inkallande av ersättare beslutas under § 292. 
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§ 291 

Val av utomstående organ (bolagsstyrelser m.m.), Val-PM 2 
 

Valberedningen har 2018-12-19 överlämnat upprättad promemoria – Val- 

PM 2 – över partiernas nomineringar till val av bolagsstyrelser m.m. för näst-

kommande mandatperiod. 

I promemorian finns inte med förslag till lekmannarevisorer för de kommunala 

bolagen. Detsamma gäller beträffande revisorer och revisorssuppleanter för 

övriga organ. Valberedningen kommer att lämna förslag till kommunfullmäkti-

ges sammanträde i januari 2019. 

Kommunfullmäktige ska även utse de tjänstemän som ska ingå i styrelser i 

kommunala dotterdotterbolag. Valberedningen kommer att lämna förslag till 

kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2019. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att förrätta val enligt Val-

PM 2. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Valberedningens ordförande Pelle Nordin (S) meddelar de ändringarna beträf-

fande Val-PM 2 att Inger Gustafsson (L) utses till suppleant i Stiftelsen Erik E 

Karlssons radio- och teknikmuseum istället för William Fröding (C) samt att 

val till Mediacenter Jönköpings län beslutas senare. 

 

Thomas Bäuml (M) meddelar den ändringen beträffande Jönköpings Insats-

kompani att Anders Jarl (M) utses istället för Thomas Candemar (M). 

Yrkande 

Pelle Nordin (S) yrkar bifall till valberedningens förslag med ovan redovisade 

ändringar. 

Protokollsanteckning 

Bert-Åke Näslund för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande: 

”Det är anmärkningsvärt att antalet styrelseledamöter i Jönköpings Rådhus AB 

utökats utan föregående förhandling med oppositionen.” 

 

Cecilia Hjorth Attefall för KD-gruppen instämmer i protokollsanteckningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Valberedningens förslag bifalls med ovan angivna ändringar. 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20  

9   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Ovanstående justeringar har inarbetats i efterföljande Val-PM 2, daterad  

2018-12-20. 

 

Det antecknas att ordningen för inkallande ersättare/suppleanter beslutas under 

§ 292. 
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§ 292 

Tjänstgöringsordning för ersättare och suppleanter/partigrupps- 

bildning 
 

Valberedningen meddelar i protokoll 2018-12-05 § 22 att om ersättare ej väljas 

proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige bestämd 

ordning. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

– Vid förfall för ledamot ska ersättare inkallas i första hand efter partitillhö-

righet och i andra hand efter partigrupp, i båda alternativen i den inbördes 

ordning de upptagits i protokollet. Med partigrupp avses S, C, L, MP och 

V tillsammans respektive KD och M tillsammans respektive SD en-

samt. 

– I de fall det enligt ovanstående regler ej finns ersättare för tjänstgöring 

ska ersättare inkallas i följande ordning 

 Vid förhinder för samtliga ersättare för partigrupp S, C, L, MP och V 

inträder ersättare för KD, M och SD i den angivna ordningen.  

 Vid förhinder för samtliga ersättare för partigrupp KD och M inträ-

der ersättare för C, L, MP, S, SD och V i den angivna ordningen. 

 Vid förhinder för samtliga ersättare för partigrupp SD inträder ersät-

tare för M, KD, C, L, MP, S och V i den angivna ordningen.  

– Ovannämnda tjänstgöringsordning ska även gälla vid inkallande av sup-

pleanter och ersättare – om ej annat anges – i organ där val förrättas en-

ligt Val-PM 2. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderna 

Bolagen 

Kommunalrådssekreterarna 
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§ 293 

Utseende av representanter för orepresenterat parti i nämnder 
 

Valberedningen meddelar i protokoll 2018-12-05 § 20 att parti som är repre-

senterat i kommunfullmäktige kan vara orepresenterat i nämnd. 

I sådant fall utser kommunfullmäktige bland partiets ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige en representant jämte ersättare med rätt att närvara vid 

sådan nämnds sammanträden; ersättare dock endast vid förfall för ordinarie 

representant. 

Vänsterpartiet har anmält representanter för insynsplatser i socialnämnd,  

teknisk nämnd, stadsbyggnadsnämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Valberedningsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

– Som representant i socialnämnden utses Moa-Sara Marakatt (V) med 

Jerry Hansson (V) som ersättare. 

– Som representant i tekniska nämnden utses Julia Löf (V) med Pontus 

Pfeiffer (V) som ersättare. 

– Som representant i stadsbyggnadsnämnden utses Bengt-Åke Berg (V) 

med Michella Zayat (V) som ersättare. 

– Som representant i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Jonathan  

Frylén (V) med Kristofer Wolke (V) som ersättare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

De valda 

SN 

Tn 

Stbn 

Mhn 

U Freijd 
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§ 294 

Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället 
Ks/2016:428    700 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09 § 313 att uppdra till stadskontoret att 

med ledningsutskottet som styrgrupp initiera en överenskommelseprocess som 

ett första led för att forma Idéburna Offentliga partnerskap (IOP), underlätta för 

socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kommunen och ideell 

sektor. 

Stadskontoret har utarbetat förslag till reviderat Program för samspelet mellan 

kommunen och civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets förslag till Program för samspelet mellan kommunen och civil-

samhället 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-19 med tillhörande bilaga 

Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 179 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Äldrenämndens beslut 2018-09-19 § 106 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-20 § 485 med tillhörande tjänste- 

skrivelse 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-09-24 § 100 med till-

hörande tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-25 § 103 med tillhörande tjäns-

teskrivelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-10-11 § 134 med tillhörande tjänste-

skrivelse 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag till Program för sam- 

spelet mellan kommunen och civilsamhället inkl. Forum Civilsamhälle  

Jönköping – en strukturerad modell för samverkan 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-19 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället antas. 

– Den nuvarande referensgruppen för civilsamhället ombildas till ett 

samverkansråd för civilsamhället med ledamöter från civila samhället, 

kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda.  

– Samverkansrådet för civilsamhället får i uppgift att skapa och informera 

om gemensamma mål och en långsiktig plan för hur samverkan ska ut-

vecklas och förbättras.  

– Samverkansrådet för civilsamhället får i uppdrag att utarbeta en arbets-

ordning för rådet. Kultur- och fritidsnämnden svarar för sekreterarskap 

och administration av rådet.  
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samverkan med kultur- och fri-

tidsnämnden se över hur det kan bli lättare att komma i kontakt med 

kommunen i syfte att tillgodose civilsamhällets önskemål om bättre 

kontakt och information. 

– Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar 

för att bistå civilsamhällets behov av lokaler. 

– Kommunstyrelsen och samtliga nämnder uppmanas att beakta Program 

för samspelet mellan kommunen och civilsamhället samt, om behov 

finns, utarbeta kompletterande riktlinjer anpassade till den egna verk-

samheten med utgångspunkt från programmet.    

– Uppdrag ges till nämnderna att genomföra dialoger med civilsamhället 

kring särskilda frågeställningar. 

– Program för samspelet mellan kommunen och den ideella sektorn upp-

hävs. 

– Stadskontorets uppdrag att initiera en överenskommelseprocess som ett 

första led för att forma Idéburna Offentliga partnerskap (IOP), under-

lätta för socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kom-

munen och ideell sektor förklaras utfört.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-19 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället antas i en-

lighet med kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

– En Samordningsgrupp för Forum Civilsamhälle Jönköping bildas med 

ledamöter från civila samhället, kommunala tjänstepersoner och förtro-

endevalda.  

– Samordningsgruppen får i uppgift att skapa överblick, synliggöra exi-

sterande samarbeten, identifiera nya samverkansmöjligheter och pla-

nera för två större dialog- och inspirationsmöten per år. 

– Samordningsgruppen får i uppdrag att utarbeta en arbetsordning för sitt 

eget arbete. Kultur- och fritidsnämnden svarar, genom sin civilsam-

hällssamordnare för det formella sekreterarskapet i Samordningsgrup-

pen, med administrativt och kommunikativt stöd av kommunstyrelsen. 

– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i enlighet med programmets rikt-

linjer välja två politiska företrädare att ingå i Samordningsgruppen. 

– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i dialog med Samordningsgrup-

pen se över hur det kan bli lättare att komma i kontakt med kommunen i 

syfte att tillgodose civilsamhällets önskemål om bättre kontakt och in-

formation. 

– Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar 

för att bistå civilsamhällets behov av lokaler. 

– Kommunstyrelsen och samtliga nämnder uppmanas att beakta Program 

för samspelet mellan kommunen och civilsamhället samt, om behov 

finns, utarbeta kompletterande riktlinjer anpassade till den egna verk-

samheten med utgångspunkt från programmet.    
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den första uppföljningen av 

programmet lägga särskilt fokus på möjligheten till delaktighet för en 

bredd av organisationer och upplevelsen av tillgänglighet till kommu-

nala samverkansstrukturer och kommunala företrädare. 

– Det tidigare Program för samspelet mellan kommunen och den ideella 

sektorn upphävs. 

– Stadskontorets uppdrag att initiera en överenskommelseprocess som ett 

första led för att forma Idéburna Offentliga partnerskap (IOP), under-

lätta för socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kom-

munen och ideell sektor förklaras utfört.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-11-28 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället antas i en-

lighet med kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

– En Samordningsgrupp för Forum Civilsamhälle Jönköping bildas med 

ledamöter från civila samhället, kommunala tjänstepersoner och förtro-

endevalda.  

– Samordningsgruppen får i uppgift att skapa överblick, synliggöra exi-

sterande samarbeten, identifiera nya samverkansmöjligheter och pla-

nera för två större dialog- och inspirationsmöten per år. 

– Samordningsgruppen får i uppdrag att utarbeta en arbetsordning för sitt 

eget arbete. Kultur- och fritidsnämnden svarar, genom sin civilsam-

hällssamordnare för det formella sekreterarskapet i Samordningsgrup-

pen, med administrativt och kommunikativt stöd av kommunstyrelsen. 

– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i enlighet med programmets rikt-

linjer välja två politiska företrädare att ingå i Samordningsgruppen. 

– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i dialog med Samordningsgrup-

pen se över hur det kan bli lättare att komma i kontakt med kommunen i 

syfte att tillgodose civilsamhällets önskemål om bättre kontakt och in-

formation. 

– Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningar 

för att bistå civilsamhällets behov av lokaler. 

– Kommunstyrelsen och samtliga nämnder uppmanas att beakta Program 

för samspelet mellan kommunen och civilsamhället samt, om behov 

finns, utarbeta kompletterande riktlinjer anpassade till den egna verk-

samheten med utgångspunkt från programmet.    

– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i den första uppföljningen av 

programmet lägga särskilt fokus på möjligheten till delaktighet för en 

bredd av organisationer och upplevelsen av tillgänglighet till kommu-

nala samverkansstrukturer och kommunala företrädare. 

– Det tidigare Program för samspelet mellan kommunen och den ideella 

sektorn upphävs. 
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– Stadskontorets uppdrag att initiera en överenskommelseprocess som ett 

första led för att forma Idéburna Offentliga partnerskap (IOP), under-

lätta för socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kom-

munen och ideell sektor förklaras utfört.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkande 

Cecilia Hjorth Attefall (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Ola Nilsson (KD), 

Michella Zayat (V), Henrik Andersson (S), Julia Löf (V), Margareta Sylvan 

(MP), Peter Jutterström (M) och Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderana 

Ks 

Stadsdirektören 

Stabschefen 

Diariet 

I Norström Meuller 
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§ 295 

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus 

AB 2018 
Ks/2018:429    107 

Sammanfattning 

Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen 

besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag 

efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i 

samband med koncernens bokslutsarbete. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-06 

Jönköpings Rådhus AB protokoll 2018-11-05 § 80 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-06 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

för verksamhetsåret 2018 godkänns: 

 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbi-

draget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under före-

gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Därutöver ska 

eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som koncernbi-

drag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott. 

 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag mot-

svarande 4 % på justerat eget kapital per 2017-12-31. Slutligt belopp 

fastställs i samband med koncernbokslut 2018. 

 Från Elmia AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 3 % på justerat 

eget kapital per 2017-12-31, dock högst 25 % av 2018 års resultat  

efter finansiella poster. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst 

lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till Elmia AB i 

form av aktieägartillskott. 

 Från koncernen Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB ska 

utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på justerat eget kapital per  

2017-12-31. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst lämnas som 

koncernbidrag, varvid 78 % återförs till Jönköpings kommuns  

Fastighetsutveckling AB i form av aktieägartillskott. 

 Högskolefastigheter i Jönköping AB, June Avfall och Miljö AB samt 

Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna koncernbidrag. 
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 Till Jönköping Airport AB, Grenna International Campus AB, 

Torsviks Terminal AB samt Destination Jönköping AB utgår kon-

cernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget ut-

färdat. 

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de  

intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens boksluts- 

arbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till 

utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2019. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

 

Oppositionsrådets förslag  

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

för verksamhetsåret 2018 godkänns: 

 Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879) 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 3-5 §§. Koncernbi-

draget ska utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under före-

gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Därutöver ska 

eventuell skattepliktig vinst i bostadsbolagen lämnas som koncernbi-

drag, varvid 78 % återförs i form av aktieägartillskott. 

 Från koncernen Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag mot-

svarande 4 % på justerat eget kapital per 2017-12-31. Slutligt belopp 

fastställs i samband med koncernbokslut 2018. 

 Från Elmia AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 3 % på justerat 

eget kapital per 2017-12-31, dock högst 25 % av 2018 års resultat  

efter finansiella poster. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst 

lämnas som koncernbidrag, varvid 78 % återförs till Elmia AB i 

form av aktieägartillskott. 

 Från koncernen Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB ska 

utgå koncernbidrag motsvarande 6 % på justerat eget kapital per  

2017-12-31. Därutöver skall eventuell skattepliktig vinst lämnas som 

koncernbidrag, varvid 78 % återförs till Jönköpings kommuns  

Fastighetsutveckling AB i form av aktieägartillskott. 

 Högskolefastigheter i Jönköping AB, June Avfall och Miljö AB samt 

Södra Munksjön Utvecklings AB ska ej lämna koncernbidrag. 

 Till Jönköping Airport AB, Grenna International Campus AB, 

Torsviks Terminal AB samt Destination Jönköping AB utgår kon-

cernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget ut-

färdat. 

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de  

intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens boksluts- 

arbete besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till 

utdelning som skall beslutas vid årsstämmor 2019. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20  

19   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 296 

Överlåtelse av Grenna International Campus AB till Högskolefas-

tigheter i Jönköping AB 
Ks/2018:430    107 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om avveckling av Grennaskolan och 

läsåret 2018/2019 är det sista året som kommunen bedriver gymnasieutbildning 

på Campus Gränna. Verksamheten på Grennaskolan kommer efter läsåret 

2018/2019 att endast bestå av den högskoleförberedande utbildningsverksam-

het som Jönköping University Enterprise AB (JUE) bedriver. Detta innebär att 

bolaget Grenna International Campus AB (GIC) kommer ha JUE som sin enda 

kund fr.o.m. halvårsskiftet nästa år.  

 

Stadskontoret föreslår att aktierna i GIC säljs i sin helhet till Högskolefastig-

heter i Jönköping AB (Höfab) för 3 mnkr från Jönköpings Rådhus AB. Förvär-

vet föreslås genomföras 1 juni 2019. Efter överlåtelsen fusioneras GIC samman 

med det av Höfab helägda bolaget som förvärvat fastigheterna på Campus 

Gränna. Nuvarande styrelse i GIC föreslås kvarstå till tidpunkten för överlåtel-

sen. Verksamhetsövergången för personalen i GIC föreslås ske per 1 juni 2019. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14 med tillhörande bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Stadskontorets förslag innebärande att Högskolefastigheter i Jönköping 

AB förvärvar bolaget Grenna International Campus AB av Jönköpings 

Rådhus AB till en köpeskilling av 3 mnkr godkänns. 

– Förslag till bolagsordning för Campus Gränna AB godkänns. 

– Aktiekapitalet i bolaget fastställs till 3 000 000 kronor. 

– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgär-

der för att förvärva och organisera bolaget i enlighet med förslaget. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Stadskontorets förslag innebärande att Högskolefastigheter i Jönköping 

AB förvärvar bolaget Grenna International Campus AB av Jönköpings 

Rådhus AB till en köpeskilling av 3 mnkr godkänns. 

– Förslag till bolagsordning för Campus Gränna AB godkänns. 

– Aktiekapitalet i bolaget fastställs till 3 000 000 kronor. 

– Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgär-

der för att förvärva och organisera bolaget i enlighet med förslaget. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 

Grenna International Campus AB 

Högskolefastigheter i Jönköping AB 

 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20  

21   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 297 

Programuppföljning av "Ett samhälle för alla - Program för funk-

tionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018" 
Ks/2018:421    750 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 § 163 att anta ”Ett samhälle för alla 

– Program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018”. En 

uppföljning av programmet ska göras en gång per mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-10-16 § 195 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Uppföljning av ”Ett samhälle för alla” Jönköpings kommun – Redovisning av 

genomförandet av aktiviteter 

Ett samhälle för alla, programuppföljning, daterad 2018-09-20 

Ett samhälle för alla, Halvtidsuppföljning, daterad 2017-09-29 

Nämndernas yttranden 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-22 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för funktions-

hinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018 godkänns. 

– ”Ett samhälle för alla – Program för funktionshinderpolitiken i  

Jönköpings kommun 2015-2018 fortsätter att gälla tills vidare. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att göra en uppföljning av de åter- 

stående aktiviteterna i programmet per den 31 december 2019. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-11-27 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för funktions-

hinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018 godkänns. 

– ”Ett samhälle för alla – Program för funktionshinderpolitiken i  

Jönköpings kommun 2015-2018 fortsätter att gälla tills vidare. 

– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en uppföljning av de åter- 

stående aktiviteterna i programmet per den 31 december 2019. 

– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att barn- och ungdoms-

perspektivet ges utrymme i framtagandet av program för social hållbar-

het. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Yrkande 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) återtar sitt tidigare avgivna för-

slag samt yrkar, med instämmande av kommunalrådet Peter Jutterström (M) 

och Kristian Aronsson (SD), bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 

förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för funktions-

hinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018 godkänns. 

– ”Ett samhälle för alla – Program för funktionshinderpolitiken i  

Jönköpings kommun 2015-2018 fortsätter att gälla tills vidare. 

– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en uppföljning av de åter- 

stående aktiviteterna i programmet per den 31 december 2019. 

– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att barn- och ungdoms-

perspektivet ges utrymme i framtagandet av program för social hållbar-

het. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkande 

Mona Forsberg (S), Cecilia Hjorth Attefall (KD), Peter Jutterström (M), Ola 

Nilsson (KD), Rolf Wennerhag (S), Julia Löf (V), Ida Kors (SD) och Carl 

Cunningham (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderna 

Ks 
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§ 298 

Motion om tillstånd för elcyklar på kommunal mark 
Ks/2017:465    530 

Sammanfattning 

Jan-Ove Lipponen (SD) och Staffan Eklöf (SD) anför i motion 2017-12-18 att 

allemansrätten tillåter framförandet av vanlig cykel i skog och mark så länge 

man inte orsakar störning eller skada. En elcykel är däremot ett motorfordon. 

En elcykel med effekt upp till 250 w får framföras i terräng med markägarens 

tillstånd, under beaktande av samma hänsyn till naturen som med en vanlig 

cykel. Motionärerna föreslår sammanfattningsvis kommunfullmäktige besluta 

följande: 

 att tekniska nämnden ger ett permanent tillstånd för framförandet av el-

cyklar på kommunens mark där inte ett uttryckligt förbud finns mot 

cykling, samt 

 att detta anslås tydligt och övriga markägare utmed cykelleder också 

uppmuntras till att ge permanenta tillstånd för framförande av elcykel 

på sina marker. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-12-21 § 321 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden, stadsbygg-

nadsnämnden och kultur-och fritidsnämnden för synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-12-17 

Tekniska nämndens beslut 2018-05-05 § 95 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-05-17 § 83 med tillhörande tjänste-

skrivelse  

Stadsbyggnadsnämnden 2018-04-19 § 240 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-11-15 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige  

– Motionen avslås. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Yrkanden 

Kristian Aronsson (SD) yrkar att motionen bifalls.  

 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) yrkar bifall till kommunalrådet 

Peter Jutterströms (M) förslag.  
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och finner det förstnämnda 

förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till Kristian Aronssons (SD) yrkande. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M)  x  

Cecilia Hjorth Attefall (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Magnus Rydh (S) x   

Andreas Persson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Mats Weidman (MP) x   

Kristian Aronsson (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigs beslut 

– Motionen avslås. 

Reservation 

Kristian Aronsson (SD) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Kristian Aronssons (SD) yrkande. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Hanns Boris (KD), Peter Jutterström (M) och Sylve Gunnarsson (C) yrkar  

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive  

Jan-Ove Lipponens (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Jan-Ove Lipponen (SD) yrkande. 

 

Upprop förrättas och därvid avges 70 ja-röster mot 10 nej-röster varjämte en 

ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, näm-

ligen följande: 

– Motionen avslås. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

J-O Lipponen 

Tn 

Kfn 

Stbn 

 

 

 

 



Omröstningslista nr. 1 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 298 Motion om tillstånd för elcyklar på kommunal mark 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Peter Jutterström                        (M)                                                 X        

Kent Ly                                  (M)        Johnny Lilja                             X        

Carl-Johan Lundberg                      (M)                                                 X        

Elisabet Mattsson                        (M)                                                 X        

Hans Hellström                           (M)                                                 X        

Inger Grund                              (M)        Kamran Sairafi                           X        

Anders Jarl                              (M)                                                 X        

Per Allan Axén                           (M)                                                 X        

Josef Zetterberg                         (M)                                                 X        

Kristoffer Rasmussen                     (M)        Christina Björkhag                       X        

Bert-Åke Näslund                         (M)                                                 X        

Bengt Regné                              (M)                                                 X        

Ulf Månsson                              (M)        Joakim Dahlström                         X        

Thomas Bäuml                             (M)                                                 X        

Ann-Marie Nilsson                        (C)                                                 X        

Anders Samuelsson                        (C)                                                 X        

Lena Sumedrea                            (C)                                                 X        

Ingegerd Hugosson                        (C)                                                 X        

Sylve Gunnarsson                         (C)                                                 X        

Carl Johan Stillström                    (C)                                                 X        

Axel Lindqvist                           (C)                                                   X    

David Gerson                             (L)                                                 X        

Ann-Marie Hedlund                        (L)                                                 X        

Ingvar Åkerberg                          (L)                                                 X        

Angela Hafström                          (L)                                                 X        

Emil Qvarnström                          (KD)                                                X        

Cecilia Hjorth Attefall                  (KD)                                                X        

Margareta Strömberg                      (KD)                                                X        

Björn Engvall                            (KD)                                                X        

Gabriella Lönn                           (KD)       Hanns Boris                              X        

Anders Hulusjö                           (KD)                                                X        

Carl Cunningham                          (KD)                                                X        

Ola Nilsson                              (KD)                                                X        

Simon Löfgren                            (KD)                                                X        

Andreas Sturesson                        (KD)       Simon Attefall                           X        

Albin Björhag                            (KD)                                                X        

Susanne Wismén                           (KD)                                                X        

Karin Hannus                             (KD)                                                X        

Eva Stråth                               (KD)                                                X        

Dan Mattsson                             (S)                                                 X        

Madeleine Gustafsson                     (S)                                                 X        

Niklas Sigvardsson                       (S)                                                 X        

Karin Widerberg                          (S)        Edvina Palmcrantz                        X        

Hans-Lennart Stenqvist                   (S)                                                 X        

Lavin Adil                               (S)                                                 X        

Harriet Roosquist                        (S)                                                 X        

Gabriella Sjöberg                        (S)                                                 X        

Mona Forsberg                            (S)                                                 X        

Andreas Persson                          (S)                                                 X        

Anna Carlsson                            (S)                                                 X        



Omröstningslista nr. 1 (forts) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 298 Motion om tillstånd för elcyklar på kommunal mark 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Pelle Nordin                             (S)                                                 X        

Tord Sundqvist                           (S)                                                 X        

Carina Sjögren                           (S)                                                 X        

Rolf Wennerhag                           (S)                                                 X        

Ilan De Basso                            (S)        Leif Regnér                              X        

Katja Öz                                 (S)                                                 X        

Mikael Rydberg                           (S)                                                 X        

Lynn Carlsson                            (S)                                                 X        

Christopher Rydell                       (S)        Maria Hörnsten                           X        

Elin Rydberg                             (S)                                                 X        

Henrik Andersson                         (S)                                                 X        

Daniel Tornberg                          (S)                                                 X        

Jerry Hansson                            (V)        Julia Löf                                X        

Bengt-Åke Berg                           (V)                                                 X        

Jonathan Frylén                          (V)                                                 X        

Michella Zayat                           (V)                                                 X        

Moa-Sara Marakatt                        (V)                                                 X        

Mats Weidman                             (MP)                                                X        

Margareta Sylvan                         (MP)                                                X        

Agneta Fransson                          (MP)                                                X        

Hussein Abyan                            (MP)                                                X        

Lizette Bülow                            (SD)                                                 X      

Marcus Aronsson                          (SD)                                                 X      

Agnetha Lundberg                         (SD)                                                 X      

Kristian Aronsson                        (SD)                                                 X      

Cristina Gustavsson                      (SD)                                                 X      

Staffan Eklöf                            (SD)       Mona Milton                               X      

Jonas Andersson                          (SD)                                                 X      

Roland Hagström                          (SD)                                                 X      

Jan-Ove Lipponen                         (SD)                                                 X      

Ida Kors                                 (SD)                                                 X      

                   SUMMA: 70 10 1 0 
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§ 299 

Delårsrapport januari-augusti 2018 avseende Jönköpings Rådhus 

AB 
Ks/2018:399    040 

Sammanfattning 

Styrelsen för Jönköpings Rådhus har med protokoll 2018-10-08 § 69 överläm-

nat delårsrapport för perioden januari-augusti 2018. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från styrelsen för Jönköpings Rådhus AB 2018-10-08 § 69 med till-

hörande rapport 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 över-

lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21 

Kommunstyrelsens beslut 

– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 över-

lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande: 

– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2018 läggs till 

handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 
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§ 300 

Driftstöd till Jönköping Airport AB 
Ks/2018:420    537 

Sammanfattning 

Jönköping Airport AB har genom ett så kallat SGEI-förordnande rätt att ta 

emot ekonomiskt stöd utan att detta ses som ett otillåtet statsstöd. Ändringar i 

regelverket innebär att stödet till Jönköping Airport AB numer istället ska ges 

med tillämpning av regelverket GBER och att tidigare SGEI-förordnande inte 

längre ska tillämpas. Jönköpings kommun behöver årligen ta beslut om att stöd 

ska ges med hänvisning till GBER samt att samtliga tillämpliga villkor för så-

dan stödgivning är uppfyllda. Detta för att driftsbidrag som lämnas till Jönkö-

ping Airport AB inte ska strida mot gällande EU-regler och betraktas som ett 

otillåtet statsstöd. Beslutet utgör underlag för den rapportering av driftsstödet 

som Jönköpings kommun måste göra till Näringsdepartementet som i sin tur 

rapporterar till EU-kommissionen. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-19 med tillhörande bilaga 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-19 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Underskott hos Jönköping Airport AB, avseende år 2018, täcks genom 

driftsbidrag om 2 335 000 kr från Trafikverket och genom koncernbi-

drag om 21 465 000 kr från Jönköpings Rådhus AB. 

– Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i GBER, ”Kommission-

ens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-

ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”, artikel 56 a). Villkoren i EU- 

kommissionens förordning, GBER anses uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga till tjänsteskrivelsen i ärendet. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

 

Oppositionsrådets förslag  

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Protokollsanteckning 

Thordis Samuelsson (V) låter till protokollet anteckna följande: 

”Vänsterpartiet anser inte att det är en kommunal uppgift att driva flygplats-

verksamhet. Att årligen stötta denna klimatskadliga verksamhet med stora be-

lopp kan inte anses vara god ekonomisk hushållning. Med den helt nödvändiga 
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omställning vi står inför bör flygplatsbidraget istället satsas på kollektivtrafik 

som gagnar det stora flertalet av kommunens invånare.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Underskott hos Jönköping Airport AB, avseende år 2018, täcks genom 

driftsbidrag om 2 335 000 kr från Trafikverket och genom koncernbi-

drag om 21 465 000 kr från Jönköpings Rådhus AB. 

– Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i GBER, ”Kommission-

ens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-

ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”, artikel 56 a). Villkoren i EU- 

kommissionens förordning, GBER anses uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga till tjänsteskrivelsen i ärendet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Ann-Marie Nilsson (C), Thomas Bäuml (M) och Mats Weidman (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jonathan Frylén (V) och Julia Löf (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens  

förslag. 

Protokollsanteckning 

Bengt-Åke Berg för V-gruppen låter till protokollet följande:  

”Vänsterpartiet anser inte att det är en kommunal uppgift att driva flygplats-

verksamhet. Att årligen stötta denna klimatskadliga verksamhet med stora be-

lopp kan inte anses vara god ekonomisk hushållning. Med den helt nödvändiga 

omställning vi står inför bör flygplatsbidraget istället satsas på kollektivtrafik 

som gagnar det stora flertalet av kommunens invånare.” 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunstyrelsens 

förslag, nämligen följande: 

– Underskott hos Jönköping Airport AB, avseende år 2018, täcks genom 

driftsbidrag om 2 335 000 kr från Trafikverket och genom koncernbi-

drag om 21 465 000 kr från Jönköpings Rådhus AB. 

– Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i GBER, ”Kommission-

ens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken 

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden en-

ligt artiklarna 107 och 108 i fördraget”, artikel 56 a). Villkoren i EU- 

kommissionens förordning, GBER anses uppfyllda på sätt som framgår 

av bilaga till tjänsteskrivelsen i ärendet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköping Airport AB 

Chefsjuristen 

Finanschefen 
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§ 301 

Redovisning av uppdrag att utreda hur kommunen i ökad utsträck-

ning kan stimulera tillkomsten av socialt företagande 
Ks/2015:517    700 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av verksamhets- 

och investeringsplan 2016-2018 ge socialnämnden i uppdrag att i samverkan 

med kommunstyrelsen utreda hur kommunen kan stimulera tillkomsten av  

socialt företagande. För att åstadkomma en utveckling i denna riktning föreslår 

socialnämnden i sitt beslut från 2016-08-23 § 165 sammanfattningsvis att föl-

jande beaktas: 

 

– Upphandling används som ett strategiskt verktyg för att främja arbete, 

sysselsättning och delaktighet i samhällslivet för utsatta grupper. 

– En process initieras för en överenskommelse mellan kommunen och 

idéburna organisationer. 

– Strategier för idéburet och offentligt partnerskap utvecklas i takt med att 

den nationella lagstiftningen utvecklas. 

– En stödstruktur för arbetsintegrerande företag utvecklas i samverkan med 

länets kommuner. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2016-08-23 § 165 med tillhörande handlingar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-20 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Socialnämndens redovisning av uppdraget att, i samverkan med kom-

munstyrelsen, utreda hur kommunen i ökad utsträckning kan stimulera 

tillkomsten av socialt företagande godkänns.  

Oppositionsrådets förslag  

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-12-03 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Socialnämndens redovisning av uppdraget att, i samverkan med kom-

munstyrelsen, utreda hur kommunen i ökad utsträckning kan stimulera 

tillkomsten av socialt företagande godkänns.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkande 

Cecilia Hjorth Attefall (KD), Hans-Lennart Stenqvist (S), Ola Nilsson (KD), 

Angela Hafström (L), Agneta Fransson (MP) och Bengt-Åke Berg (V) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sn 
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§ 302 

Utvärdering av fri ledsagning inom SoL och LSS 
Ks/2016:412    700 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 § 264, efter en motion av Adrian 

Ericson och Mona Forsberg för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, att 

ge socialnämnden i uppdrag att under ett år pröva möjligheten med fri ledsag-

ning inom SoL och LSS. Projektet ska starta under 2017 och ska efter avslut 

utvärderas med återrapportering till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 181 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-20 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Socialnämndens återrapportering godkänns. 

– Projekt fri ledsagning avslutas, vilket innebär att insatsen ledsagning 

fortsatt utförs i enlighet med tidigare arbetssätt vad gäller former för 

handläggning och utförande. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-11-27 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Socialnämndens återrapportering godkänns. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att följa upp hur arbetet med ramlik-

nande beslut avseende ledsagning tillämpats i organisationen, senast 

juni 2019. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att för-

enkla handläggningen avseende tilläggsbeslut samt förenkla handlägg-

ningen vid omprövning av ledsagning avseende personer med långva-

riga funktionsnedsättningar. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att utvärdera målgruppens nöjdhet med 

ledsagningen och redovisa till kommunfullmäktige senast oktober 2020. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Yrkanden 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD), Kristian Aronsson (SD) och  

Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls 

(KD) förslag. 

 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Mona  

Forsbergs (S) förslag.  
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 

respektive kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Cecilia Hjort Attefalls (KD) förslag. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Cecilia Hjorth Attefall (KD)  x  

Margareta Strömberg (KD)  x  

Anna Mårtensson (L) x   

Magnus Rydh (S) x   

Andreas Persson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Mats Weidman (MP) x   

Kristian Aronsson (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M)  x  

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 11 4  

Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Socialnämndens återrapportering godkänns. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att följa upp hur arbetet med ramlik-

nande beslut avseende ledsagning tillämpats i organisationen, senast 

juni 2019. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att för-

enkla handläggningen avseende tilläggsbeslut samt förenkla handlägg-

ningen vid omprövning av ledsagning avseende personer med långva-

riga funktionsnedsättningar. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att utvärdera målgruppens nöjdhet med 

ledsagningen och redovisa till kommunfullmäktige senast oktober 2020. 

Reservation 

Ledamöterna för M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 

kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

David Gerson (L) och Kristoffer Wolke (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Cecilia Hjorth Attefall (KD), Ola Nilsson (KD), Lizette Bülow (SD) och  

Joakim Dahlström (M) yrkar bifall till kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls 

(KD) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive kom-

munalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) förslag och finner det förstnämnda 

förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

 

Upprop förrättas och därvid avges 43 ja-röster mot 38 nej-röster på sätt som 

framgår av omröstningslista nr 2. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, näm-

ligen följande: 

– Socialnämndens återrapportering godkänns. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att följa upp hur arbetet med ramlik-

nande beslut avseende ledsagning tillämpats i organisationen, senast 

juni 2019. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att snarast utreda möjligheterna att för-

enkla handläggningen avseende tilläggsbeslut samt förenkla handlägg-

ningen vid omprövning av ledsagning avseende personer med långva-

riga funktionsnedsättningar. 

– Uppdrag ges till socialnämnden att utvärdera målgruppens nöjdhet med 

ledsagningen och redovisa till kommunfullmäktige senast oktober 2020. 

Reservationer 

KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-

nalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sn 

 

 

 

 

 

 



Omröstningslista nr. 2 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 302 Utvärdering av fri ledsagning inom SoL och LSS 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Peter Jutterström                        (M)                                                  X      

Kent Ly                                  (M)        Johnny Lilja                              X      

Carl-Johan Lundberg                      (M)                                                  X      

Elisabet Mattsson                        (M)                                                  X      

Hans Hellström                           (M)                                                  X      

Inger Grund                              (M)        Kamran Sairafi                            X      

Anders Jarl                              (M)                                                  X      

Per Allan Axén                           (M)                                                  X      

Josef Zetterberg                         (M)                                                  X      

Kristoffer Rasmussen                     (M)        Christina Björkhag                        X      

Bert-Åke Näslund                         (M)                                                  X      

Bengt Regné                              (M)                                                  X      

Ulf Månsson                              (M)        Joakim Dahlström                          X      

Thomas Bäuml                             (M)                                                  X      

Ann-Marie Nilsson                        (C)                                                 X        

Anders Samuelsson                        (C)                                                 X        

Lena Sumedrea                            (C)                                                 X        

Ingegerd Hugosson                        (C)                                                 X        

Sylve Gunnarsson                         (C)                                                 X        

Carl Johan Stillström                    (C)                                                 X        

Axel Lindqvist                           (C)                                                 X        

David Gerson                             (L)                                                 X        

Ann-Marie Hedlund                        (L)                                                 X        

Ingvar Åkerberg                          (L)                                                 X        

Angela Hafström                          (L)                                                 X        

Emil Qvarnström                          (KD)                                                 X      

Cecilia Hjorth Attefall                  (KD)                                                 X      

Margareta Strömberg                      (KD)                                                 X      

Björn Engvall                            (KD)                                                 X      

Gabriella Lönn                           (KD)       Hanns Boris                               X      

Anders Hulusjö                           (KD)                                                 X      

Carl Cunningham                          (KD)                                                 X      

Ola Nilsson                              (KD)                                                 X      

Simon Löfgren                            (KD)                                                 X      

Andreas Sturesson                        (KD)       Simon Attefall                            X      

Albin Björhag                            (KD)                                                 X      

Susanne Wismén                           (KD)                                                 X      

Karin Hannus                             (KD)                                                 X      

Eva Stråth                               (KD)                                                 X      

Dan Mattsson                             (S)                                                 X        

Madeleine Gustafsson                     (S)                                                 X        

Niklas Sigvardsson                       (S)                                                 X        

Karin Widerberg                          (S)        Edvina Palmcrantz                        X        

Hans-Lennart Stenqvist                   (S)                                                 X        

Lavin Adil                               (S)                                                 X        

Harriet Roosquist                        (S)                                                 X        

Gabriella Sjöberg                        (S)                                                 X        

Mona Forsberg                            (S)                                                 X        

Andreas Persson                          (S)                                                 X        

Anna Carlsson                            (S)                                                 X        

 



Omröstningslista nr. 2 (forts) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 302 Utvärdering av fri ledsagning inom SoL och LSS 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Pelle Nordin                             (S)                                                 X        

Tord Sundqvist                           (S)                                                 X        

Carina Sjögren                           (S)                                                 X        

Rolf Wennerhag                           (S)                                                 X        

Ilan De Basso                            (S)        Leif Regnér                              X        

Katja Öz                                 (S)                                                 X        

Mikael Rydberg                           (S)                                                 X        

Lynn Carlsson                            (S)                                                 X        

Christopher Rydell                       (S)        Maria Hörnsten                           X        

Elin Rydberg                             (S)                                                 X        

Henrik Andersson                         (S)                                                 X        

Daniel Tornberg                          (S)                                                 X        

Jerry Hansson                            (V)        Julia Löf                                X        

Bengt-Åke Berg                           (V)                                                 X        

Jonathan Frylén                          (V)        Kristoffer Wolke                         X        

Michella Zayat                           (V)                                                 X        

Moa-Sara Marakatt                        (V)                                                 X        

Mats Weidman                             (MP)                                                X        

Margareta Sylvan                         (MP)                                                X        

Agneta Fransson                          (MP)                                                X        

Hussein Abyan                            (MP)                                                X        

Lizette Bülow                            (SD)                                                 X      

Marcus Aronsson                          (SD)                                                 X      

Agnetha Lundberg                         (SD)                                                 X      

Kristian Aronsson                        (SD)                                                 X      

Cristina Gustavsson                      (SD)                                                 X      

Staffan Eklöf                            (SD)       Mona Milton                               X      

Jonas Andersson                          (SD)                                                 X      

Roland Hagström                          (SD)                                                 X      

Jan-Ove Lipponen                         (SD)                                                 X      

Ida Kors                                 (SD)                                                 X      

  SUMMA: 43 38 0 0 
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§ 303 

Förslag till skötselplan för naturreservat Strömsberg 
Ks/2018:424    265 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en ny ändamålsenlig och modern skötsel 

plan för det 236 ha stora kommunala naturreservatet Strömberg, beläget strax 

söder om stadsdelen Ljungrum i Jönköping. Reservatet består till största delen 

av lövnaturskog men även betesmark samt åkrar som brukats ekologiskt. För-

slaget har remissbehandlats och 13 yttranden har inkommit. Förändringar har 

gjorts utefter förslagen i yttrandena. 

 

Planen har upprättats i samarbete med tekniska kontoret, kultur- och fritidsför-

valtningen och skötselrådet för Strömbergs naturreservat och av medlemmar 

ingående i skötselrådet huvudsakligen med Strömbergsföreningen. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-18 § 559 med tillhörande handlingar. 

Kommunalrådsyttrande enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

– Stadsbyggnadsnämndens förslag till skötselplan för naturreservatet 

Strömsberg godkänns. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2018-11-14 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag tillstyrks.    

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-11-21 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Stadsbyggnadsnämndens förslag till skötselplan för naturreservatet 

Strömsberg godkänns. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkande 

Bert-Åke Näslund (M), Ingvar Åkerberg (L), Bengt-Åke Berg (V), Mats 

Weidman (MP) och Niklas Sigvardsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stbn 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20  

35   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 304 

Om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan 
Ks/2018:438    292 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till lokalprogram för 

om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan till en F-6 skola. I dagsläget är  

Bottnarydsskolan en F-6 skola med hela Norra Mo som upptagningsområde. 

Om- och tillbyggnationen innebär att skolan får en elevkapacitet på cirka 250 

elever. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-20 § 131 med tillhörande 

handlingar 

Stadskontorets yttrande 2018-11-20 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-11-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende om- 

och tillbyggnad av Bottnarydsskolan godkänns.  

– Anslag uppgående till totalt 105 mnkr ställs till tekniska nämndens för-

fogande för om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan i enlighet med 

barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram. Anslaget för-

delas med 1 mnkr 2019, 50 mnkr 2020 och 54 mnkr 2021.  

– Anslag uppgående till 1 mnkr 2019 har beaktats i kommunstyrelsens 

förslag till investeringsbudget. Återstående anslagsbehov uppgående till 

totalt 104 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-

2022. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-23 vari sam-

manfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.    

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende om- 

och tillbyggnad av Bottnarydsskolan godkänns.  

– Anslag uppgående till totalt 105 mnkr ställs till tekniska nämndens för-

fogande för om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan i enlighet med 

barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram. Anslaget för-

delas med 1 mnkr 2019, 50 mnkr 2020 och 54 mnkr 2021.  
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– Anslag uppgående till 1 mnkr 2019 har beaktats i kommunstyrelsens 

förslag till investeringsbudget. Återstående anslagsbehov uppgående till 

totalt 104 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-

2022. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Julia Löf (V), Cecilia Hjorth Attefall (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Peter  

Jutterström (M), Anna Carlsson (S), Kristian Aronsson (SD), Ingvar Åkerberg 

(L), Carl Cunningham (KD) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Vidare yrkar Ann-Marie Nilsson (C) följande tillägg: 

– Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och 

utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen utreda 

förutsättningarna för byggnation av en fullstor idrottshall i Bottnaryd. 

Utredningen ska innehålla ekonomiska konsekvenser av byggnation av 

en fullstor idrottshall. Utredningen ska också utifrån ett landsbygdsper-

spektiv analysera vilken betydelse tillgängligheten till en fullstor id-

rottshall kan ha för invånarna i kommundelen samt vilka förändrade 

förutsättningar det innebär för föreningslivet. Uppdraget ska återredovi-

sas till kommunfullmäktige senast i april 2019. 

 

I tilläggsyrkandet instämmer samtliga ledamöter som yrkat bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifall Ann-Marie Nilssons (C) till-

läggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande: 

– Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram avseende om- 

och tillbyggnad av Bottnarydsskolan godkänns.  

– Anslag uppgående till totalt 105 mnkr ställs till tekniska nämndens för-

fogande för om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan i enlighet med 

barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram. Anslaget för-

delas med 1 mnkr 2019, 50 mnkr 2020 och 54 mnkr 2021.  

– Anslag uppgående till 1 mnkr 2019 har beaktats i kommunstyrelsens 

förslag till investeringsbudget. Återstående anslagsbehov uppgående till 

totalt 104 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-

2022. 

– Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och 

utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen utreda 

förutsättningarna för byggnation av en fullstor idrottshall i Bottnaryd. 

Utredningen ska innehålla ekonomiska konsekvenser av byggnation av 

en fullstor idrottshall. Utredningen ska också utifrån ett landsbygdsper-

spektiv analysera vilken betydelse tillgängligheten till en fullstor  
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idrottshall kan ha för invånarna i kommundelen samt vilka förändrade 

förutsättningar det innebär för föreningslivet. Uppdraget ska återredovi-

sas till kommunfullmäktige senast i april 2019. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Bun 

Kfn 

Tn 

Ekonomichefen 

Diariet 
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§ 305 

Förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken 
Ks/2018:437    420 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en ny taxa för miljö- och hälso-

skyddsnämndens tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Nämnden föreslår att 

timavgiften för tillsyn och prövning ska höjas från nuvarande 994 kr till 1025 

kr med hänsyn till ändringar i arbetskostnadsindex (AKI). Höjningen innebär 

en generell höjning av alla årsavgifter och fasta handläggningsavgifter. Försla-

get innebär även att vissa avgifter höjs i de fall nämnden identifierar låg kost-

nadstäckning.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-11-06 § 107 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

– Förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och 

prövning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

 2018-11-06 § 107 antas att gälla fr.o.m. 2019-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och 

prövning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-

11-06 § 107 antas att gälla fr.o.m. 2019-01-01. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 306 

Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder 
Ks/2018:433    009 

Sammanfattning 

Nuvarande allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder antogs 

av kommunfullmäktige 2011-01-27, § 19. Med anledning av att den nya kom-

munallagen trädde i kraft 1 januari 2018, ny mandatperiod samt parlamenta-

riska kommitténs slutrapport om översyn av den politiska organisationen inför 

mandatperioden, beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 158, har stads-

kontoret gjort en översyn av de allmänna bestämmelserna med förslag till änd-

ringar. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-27 med förslag till ändringar i  

Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Stadskontorets förslag till Allmänna bestämmelser för Jönköpings 

kommuns nämnder antas att gälla fr.o.m. 2019-01-01. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.    

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Stadskontorets förslag till Allmänna bestämmelser för Jönköpings 

kommuns nämnder antas att gälla fr.o.m. 2019-01-01. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifallas.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderna 

M Granander Lindh 

I Norström Meuller 
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§ 307 

Förslag till reglemente för individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ks/2018:419    003 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 § 158 i slutrapport om över-

syn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod att kommu-

nens tre sociala områdesnämnder avvecklas och ersätts med en ny individ- och 

familjeomsorgsnämnd från och med den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-08 

Förslag till reglemente för individ- och familjeomsorgsnämnden 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-08 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Reglemente för individ- och familjeomsorgsnämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Reglemente för individ- och familjeomsorgsnämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

I Norström Meuller 
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§ 308 

Revidering av socialnämndens reglemente 
Ks/2018:418    003 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 § 158 i slutrapport om över-

syn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod att kommu-

nens tre sociala områdesnämnder avvecklas och ersätts med en ny individ- och 

familjeomsorgsnämnd. Socialnämndens reglemente justeras för att motsvara 

den ansvarsfördelning mellan nämnderna som den nya nämndsorganisationen 

medför från och med den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2018-10-16 § 194 med tillhörande handlingar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

– Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sn 

I Norström Meuller 
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§ 309 

Revidering av äldrenämndens reglemente 
Ks/2018:425    003 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 § 158 i slutrapport om över-

syn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod att kommu-

nens tre sociala områdesnämnder avvecklas och ersätts med en ny individ- och 

familjeomsorgsnämnd. Äldrenämndens reglemente justeras för att motsvara 

den ansvarsfördelning mellan nämnderna som den nya nämndsorganisationen 

medför från och med den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-10-17 § 115 med tillhörande handlingar  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

– Reviderat reglemente för äldrenämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Reviderat reglemente för äldrenämnden antas. 

– Reglementet börjar gälla 2019-01-01.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Än 

I Norström Meuller 
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§ 310 

 

Handlingsplan för tillskapandet av nya boenden för äldre 
 

Ks/2018:276    731 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22 § 45 att ge äldrenämnden i uppdrag 

att i samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram en 

handlingsplan för hur behovet av nya boenden för äldre ska tillgodoses. Hand-

lingsplanen ska utgå från den bedömning av behovet som redovisas i ”Utblick 

äldre 2030”.  

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-10-17 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-20 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Äldrenämnden ges i uppdrag att i samband med verksamhets- och inve-

steringsplan (VIP) 2020-2022 redovisa en kompletterande beskrivning 

av när viktiga avstämningstidpunkter uppstår. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-11-28 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Äldrenämnden ges i uppdrag att i samband med verksamhets- och inve-

steringsplan (VIP) 2020-2022 redovisa en kompletterande beskrivning 

av när viktiga avstämningstidpunkter uppstår. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Cecilia Hjorth Attefall (KD), Lynn Carlsson (S), Ann-Marie Hedlund (L) och 

Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: Än 
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§ 311 

Undersökning av efterfrågan på kyld mat och förutsättningar att vid 

något kommunalt kök även producera och leverera kyld mat 
Ks/2017:491    739 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 276, i samband med beslut om 

VIP 2018-2020 att uppdra till äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att 

vid något av de kommunala köken även producera mat som kan levereras kall 

för den som så önskar. Utredningen ska också klarlägga vilken efterfrågan som 

finns på kall mat. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens beslut 2018-05-16 § 63 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) yttrande 2018-11-22 med för-

slag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Kyld mat via en extern leverantör införs som alternativ till varm mat. 

– För den som har lunchportion i hemmet i sitt hemtjänstbeslut fastställs 

avgift för kyld matportion till 32,25 kr i 2018 års prisnivå. 

– Fritt val matdistribution tas bort avseende kyld mat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-11-28 med förslag till kom-

munstyrelsens beslut: 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Äldrenämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med hur kompletta mål-

tider kan erbjudas och näringsinnehållet kan säkerställas vid produktion 

och distribution av matkorg med kyld mat. 

– Fritt val matdistribution tas bort. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Yrkanden 

Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) yrkar bifall till sitt förslag. 

 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag. 

 

Kristian Aronsson (SD) och kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall 

till kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag.  
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 

respektive kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) förslag. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Cecilia Hjorth Attefall (KD)  x  

Margareta Strömberg (KD)  x  

Anna Mårtensson (L) x   

Magnus Rydh (S) x   

Andreas Persson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Mats Weidman (MP) x   

Kristian Aronsson (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M)  x  

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 9 6  

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Äldrenämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med hur kompletta mål-

tider kan erbjudas och näringsinnehållet kan säkerställas vid produktion 

och distribution av matkorg med kyld mat. 

– Fritt val matdistribution tas bort. 

Reservation 

Ledamöterna för KD, M och SD samt AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola 

Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Cecilia 

Hjorth Attefalls (KD) förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Yrkanden 

Cecilia Hjorth Attefall (KD), Kristian Aronsson (SD) och Thomas Bäuml (M) 

yrkar bifall kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag vid kommun-

styrelsens behandling av ärendet enligt ovan. 

 

Ann-Marie Hedlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive kom-

munalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag och finner det förstnämnda 

förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

 

Upprop förrättas och därvid avges 43 ja-röster mot 38 nej-röster på sätt som 

framgår av omröstningslista nr 3. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, näm-

ligen följande: 

– Äldrenämndens redovisning godkänns. 

– Äldrenämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med hur kompletta mål-

tider kan erbjudas och näringsinnehållet kan säkerställas vid produktion 

och distribution av matkorg med kyld mat. 

– Fritt val matdistribution tas bort. 

Reservationer 

KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommu-

nalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Än 

 

 

 

 

 

 



Omröstningslista nr. 3 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 311. Undersökning av efterfrågan på kyld mat och förutsättningar att vid något 
      kommunalt kök även producera och leverera kyld mat 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Peter Jutterström                        (M)                                                  X      

Kent Ly                                  (M)        Johnny Lilja                              X      

Carl-Johan Lundberg                      (M)                                                  X      

Elisabet Mattsson                        (M)                                                  X      

Hans Hellström                           (M)                                                  X      

Inger Grund                              (M)        Kamran Sairafi                            X      

Anders Jarl                              (M)                                                  X      

Per Allan Axén                           (M)                                                  X      

Josef Zetterberg                         (M)                                                  X      

Kristoffer Rasmussen                     (M)                                                  X      

Bert-Åke Näslund                         (M)                                                  X      

Bengt Regné                              (M)                                                  X      

Ulf Månsson                              (M)        Joakim Dahlström                          X      

Thomas Bäuml                             (M)                                                  X      

Ann-Marie Nilsson                        (C)                                                 X        

Anders Samuelsson                        (C)                                                 X        

Lena Sumedrea                            (C)                                                 X        

Ingegerd Hugosson                        (C)                                                 X        

Sylve Gunnarsson                         (C)                                                 X        

Carl Johan Stillström                    (C)                                                 X        

Axel Lindqvist                           (C)                                                 X        

David Gerson                             (L)                                                 X        

Ann-Marie Hedlund                        (L)                                                 X        

Ingvar Åkerberg                          (L)                                                 X        

Angela Hafström                          (L)                                                 X        

Emil Qvarnström                          (KD)                                                 X      

Cecilia Hjorth Attefall                  (KD)                                                 X      

Margareta Strömberg                      (KD)                                                 X      

Björn Engvall                            (KD)                                                 X      

Gabriella Lönn                           (KD)       Hanns Boris                               X      

Anders Hulusjö                           (KD)                                                 X      

Carl Cunningham                          (KD)                                                 X      

Ola Nilsson                              (KD)                                                 X      

Simon Löfgren                            (KD)                                                 X      

Andreas Sturesson                        (KD)       Simon Attefall                            X      

Albin Björhag                            (KD)                                                 X      

Susanne Wismén                           (KD)                                                 X      

Karin Hannus                             (KD)                                                 X      

Eva Stråth                               (KD)                                                 X      

Dan Mattsson                             (S)                                                 X        

Madeleine Gustafsson                     (S)                                                 X        

Niklas Sigvardsson                       (S)                                                 X        

Karin Widerberg                          (S)        Edvina Palmcrantz                        X        

Hans-Lennart Stenqvist                   (S)                                                 X        

Lavin Adil                               (S)        Krister Johansson                        X        

Harriet Roosquist                        (S)                                                 X        

Gabriella Sjöberg                        (S)                                                 X        

Mona Forsberg                            (S)                                                 X        

Andreas Persson                          (S)                                                 X        

Anna Carlsson                            (S)                                                 X        

 



 
Omröstningslista nr. 3 (forts) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. 
§ 311. Undersökning av efterfrågan på kyld mat och förutsättningar att vid något 
      kommunalt kök även producera och leverera kyld mat 

 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Pelle Nordin                             (S)                                                 X        

Tord Sundqvist                           (S)                                                 X        

Carina Sjögren                           (S)                                                 X        

Rolf Wennerhag                           (S)                                                 X        

Ilan De Basso                            (S)        Leif Regnér                              X        

Katja Öz                                 (S)                                                 X        

Mikael Rydberg                           (S)                                                 X        

Lynn Carlsson                            (S)                                                 X        

Christopher Rydell                       (S)        Magnus G Rönnberg                        X        

Elin Rydberg                             (S)                                                 X        

Henrik Andersson                         (S)                                                 X        

Daniel Tornberg                          (S)        Ingalill Dahlgren Nyberg                 X        

Jerry Hansson                            (V)        Julia Löf                                X        

Bengt-Åke Berg                           (V)                                                 X        

Jonathan Frylén                          (V)        Kristoffer Wolke                         X        

Michella Zayat                           (V)                                                 X        

Moa-Sara Marakatt                        (V)                                                 X        

Mats Weidman                             (MP)                                                X        

Margareta Sylvan                         (MP)                                                X        

Agneta Fransson                          (MP)                                                X        

Hussein Abyan                            (MP)                                                X        

Lizette Bülow                            (SD)                                                 X      

Marcus Aronsson                          (SD)                                                 X      

Agnetha Lundberg                         (SD)       Lisbeth Wall                              X      

Kristian Aronsson                        (SD)                                                 X      

Cristina Gustavsson                      (SD)                                                 X      

Staffan Eklöf                            (SD)       Mona Milton                               X      

Jonas Andersson                          (SD)                                                 X      

Roland Hagström                          (SD)                                                 X      

Jan-Ove Lipponen                         (SD)                                                 X      

Ida Kors                                 (SD)                                                 X      

                     SUMMA: 43 38 0 0 
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§ 312 

Arvodering av förtroendevalda avseende beredskapstid för IFO-

nämndens geografiska utskott 
Ks/2018:434    024 

Sammanfattning 

De sociala områdesnämnderna avskaffas från och med 2019 och ersätts av  

individ- och familjenämndens geografiska utskott. Mot bakgrund av detta före-

slår stadskontoret att reglerna rörande arvodering av beredskapstid ändras  

innebärande att de tillämpas för individ- och familjeomsorgsnämnden och dess 

geografiska utskott från och med början av 2019. Av kommunallagen 4 kap.  

16 § framgår att det är kommunfullmäktige som beslutar om arvoden till för-

troendevalda för arbete förknippat med uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16 med tillhörande bilagor 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-16 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Beredskapstid som beslutats av individ- och familjeomsorgsnämnd eller 

dess utskott för ledamot i geografiskt utskott som ej uppbär fast arvode 

ersätts med 0,5 % av grundbeloppet per påbörjat dygn. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.  

 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Beredskapstid som beslutats av individ- och familjeomsorgsnämnd eller 

dess utskott för ledamot i geografiskt utskott som ej uppbär fast arvode 

ersätts med 0,5 % av grundbeloppet per påbörjat dygn. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Personalavdelningen 

Löneservice 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 313 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt  

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
Ks/2018:426    009 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 

antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension 

till förtroendevalda (OPF-KL18).  

 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-

KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 

gäller, i likhet med OPF-KL14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 

eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpen-

sionsförmån, avgångsersättning eller livränta. Förslaget om OPF-KL18 är 

indelat i fyra kapitel; inledande bestämmelser, bestämmelser om omställnings-

stöd, pensionsbestämmelser och familjeskydd. Omställningsbestämmelserna 

tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbe-

gränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna 

motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 

 

För att ovannämnda bestämmelser ska gälla krävs ett lokalt antagande av dessa, 

vilket innebär att Jönköpings kommun föreslås anta ovannämnda bestäm-

melser. 

Beslutsunderlag 

Sveriges Kommuner och Landstings förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

med tillhörande bilaga 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-13 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-13 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Sveriges Kommuner och Landstings förslag till bestämmelser om  

omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda  

(OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.    
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Sveriges Kommuner och Landstings förslag till bestämmelser om  

omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda  

(OPF-KL18) med tillhörande bilaga antas. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Personalavdelningen 
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§ 314 

Arbetsordning och arvodering avseende kommunfullmäktiges 

gruppledare 
Ks/2018:455    101 

Sammanfattning 

Parlamentariska överläggningar har resulterat i förslag om en förändring avse-

ende arvodering av kommunfullmäktiges gruppledare. I enlighet med tidigare 

beslut i kommunfullmäktige förslås även att en arbetsordning fastställs. 

Beslutsunderlag 

Förslag till arbetsordning 

Minnesanteckning – parlamentariska överläggningar 2018-12-06 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2018-12-07 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

– Arvodet för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs till 2,0 av 

grundbeloppet att gälla från och med 2019-01-01. 

– Upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktiges grupple-

dare fastställs. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-19 

Yrkande 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) yrkar avslag på förslaget. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 

förslag respektive AnneMarie Grennhags (f.d. M) yrkande och finner det först-

nämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Nej-röst för bifall till AnneMarie Grennhags (f.d M) yrkande. 
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Bert-Åke Näslund (M) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Magnus Rydh (S) x   

Mona Forsberg (S) x   

Andreas Persson (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Hans-Lennart Stenqvist (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Kristian Aronsson (SD) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

– Arvodet för kommunfullmäktiges gruppledare fastställs till 2,0 av 

grundbeloppet att gälla från och med 2019-01-01. 

– Upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktiges grupp- 

ledare fastställs. 

Reservation 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2018-12-20 

Jäv 

Vid behandlingen av ärendet deltar inte, på grund av jäv, de ledamöter som 

utsetts till gruppledare respektive ersättare för gruppledare. Uppropslistan 

kompletteras på följande sätt: 

 

Johnny Hartwig (S) tjänstgör för Hans-Lennart Stenqvist (S), Börje Svensson 

(C) tjänstgör för Anders Samuelsson (C), Bertil Rylner (L) tjänstgör för Ingvar 

Åkerberg (L), David Jersenius (MP) tjänstgör för Margareta Sylvan (MP), 

Sarmad Yousif (KD) tjänstgör för Cecilia Hjorth Attefall (KD), Christina 

Melle (M) tjänstgör för Bert-Åke Näslund (M), Ekaterina Wetterbrandt (SD) 

tjänstgör för Kristian Aronsson (SD), Annica Lind Nordberg (L) tjänstgör för  
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David Gerson (L) och Stephan Wetterbrandt (SD) tjänstgör för Jan-Ove  

Lipponen (SD). Ersättare saknas för Sylve Gunnarsson (C), Mats Weidman 

(MP) och Bengt Regné (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

 

Beslutet expedieras till:  

Löneservice 
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§ 315 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige; 

Anita Winberg (SD) 
 

Anita Winberg (SD) anhåller i skrivelse 2018-11-30 om entledigande från upp-

draget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
– Anita Winberg (SD) beviljas begärt entledigande. 

– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny  

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Winberg 

Länsstyrelsen 

Löneservice 

K Axelsson 

I Norström Meuller 

K Krogell 

U Freijd 
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§ 316 

 

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige; 

Ola Nilsson (KD) 
 

Ola Nilsson (KD) anhåller i skrivelse 2018-12-19 om entledigande från upp-

draget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
– Ola Nilsson (KD) beviljas begärt entledigande. 

– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny  

ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

O Nilsson 

Länsstyrelsen 

Löneservice 

K Axelsson 

I Norström Meuller 

K Krogell 

U Freijd 
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§ 317 

 

Ersättande kommunalråd 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2018-12-20 att Andreas Sturesson (KD) 

har anmält att han kommer att vara föräldraledig från uppdraget som kommu-

nalråd under tiden 2019-01-01–2019-02-02. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

– Andreas Sturesson (KD) beviljas föräldraledighet. 

– Till ersättande kommunalråd under tiden 2019-01-01–2019-02-02  

utses Cecilia Hjorth Attefall (KD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

– Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Sturesson 

C Hjorth Attefall 

Ks 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 318 

Avslutning 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Tord Sundqvist (S) framför ett tack till 

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt personal som tjänstgör vid 

sammanträdena och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Anders Hulusjö (KD) framför 

kommunfullmäktiges tack till ordföranden och önskar honom och hans familj 

en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 

 

 
 




































































































































