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Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017.
Ledamot
Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regné (M)
Villbert Soleymanian (M)
Peter Jutterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altonchi (M)
Maria Magui (M)
Ola Helt (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Elisabeth Mattsson (M)
Anton Eriksson (M)
Johnny Lilja (M)
Hans Hellström (M)
Christoffer Gullberg (M)
Andreas Sturesson (KD)
Karin Hannus (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ola Nilsson (KD)
Werner Hilliges (KD)
Gabriella Lönn (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Lillieström (C)
Emelie Walfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan Stillström (C)
Anna Mårtensson (L)
Bertil Rylner (L)
Inger Gustafsson (L)
Ingvar Åkerberg (L)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
Rolf Wennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Magnus Johansson (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marko (S)
Patricia Melin (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)

Logg
Josef Zetterberg autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Magnus Crona ers. kl. 14.03 § 236
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Christer Dahlberg ers. kl. 14.24 § 236
Ankom kl. 13.48 (p11)
Deltar i upprop kl. 13.00
Ankom kl. 13.38 (p11)
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Astrid Johansson autoers. kl. 13.00
Olof Darelid autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Kjell Olsson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Leif-Arne Andersson autoers. kl. 13.00
Ingegerd Hugosson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Gun-Britt Sabelstierna ers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Tuma Vergili autoers. kl. 13.00
Allan Tovhult autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Greger Svensson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts.)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017.
Ledamot
Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Adrian Ericson (S)
Eva Swedberg (S)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Jens-Ove Isaksson (S)
Katja Öz (S)
Anna Carlsson (S)
Mikael Rydberg (S)
Margareta Sylvan (MP)
David Jersenius (MP)
Peter Alsén (MP)
Mats Rappe (MP)
Mats Weidman (MP)
John Hultberg (MP)
Ciczie Weidby (V)
Bengt-Åke Berg (V)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Staffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Beata Zander (SD)
Jessica Hellman (SD)

Logg
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Ingrid Forsberg autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Elisabeth Kangas autoers. kl. 13.00 till kl. 13.11 § 226, ord. ankom kl. 13.11
§ 227
Deltar i upprop kl. 13.00
Pelle Nordin autoers. kl. 13.00 till kl. 13.25 § 230, ord. ankom kl. 13.25 § 231
Elisabeth Kangas ers. kl. 13.12 § 227
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Pelle Nordin ers. kl. 13.26 § 227
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Christopher Stock autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Jonathan Frylén autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Cristina Gustavsson autoers. kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Deltar i upprop kl. 13.00
Gunnel Granberg autoers. kl. 13.00
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§ 225

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2017-09-05 att utse Josef Zetterberg (M) till ersättare i
kommunfullmäktige efter Ingrid Öqvist (M).
Länsstyrelsen beslut 2017-09-05 att utse Lars-Erik Lindh (M) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Håkan Svenningsson (M).
Länsstyrelsens beslut 2017-09-05 att utse Elisabeth Mattsson (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Inger Krantz (M) samt Elsa Bohman till ny
ersättare.
Länsstyrelsens beslut 2017-09-05 att utse Hans Hellström (M) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Cecilia Knypegård (M) samt Priya Joshi (M) till ny
ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Information om landsbygdsutveckling och Leader Västra Småland
Sofia Skörde, verksamhetsutvecklare vid Leader Västra Småland, har inbjudits
till dagens sammanträde för att informera om landsbygdsutveckling och
Leader.
Efter genomförd information framför ordföranden ett tack till Sofia Skörde.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Motion om att organisera kommuner som formell motpart till
Svenska Fotbollförbundet
Ks/2017:351 829
Mats Weidman (MP) påtalar i motion 2017-09-19 att det inte är rimligt att
Svenska Fotbollförbundet ensamt och ensidigt tar fram kravkriterier för hur
fotbollsarenor ska vara utrustade i vårt land när det i huvudsak är respektive
elitklubbs hemkommuner som står för finansieringen. Sammanfattningsvis
föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
 Jönköpings kommun tar initiativ till ett samarbete med andra kommuner för att organisera en formell motpart till Svenska
Fotbollförbundet gällande framtagandet av krav på fotbollsarenor.
Beslutsunderlag
Motion 2017-09-19
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a) om trafiksituationen på Dalvik
b) om framtida användning av Gamla Idrottshuset i Huskvarna
c) om trafiken runt Huskvarna Sporthall
d) om hastighetsdämpande åtgärder i Tabergsådalen
e) om belysning av Kruthuset i Huskvarna
f) om flytbrygga i Vättern
g) om färgsättning i Gränna
h) om träningsbassäng för funktionsnedsatta på Rosenlundsbadet
i) om förbättringsåtgärder i badlagunen i Gränna.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
 Medborgaförslaget om trafiksituationen på Dalvik överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om framtida användning av Gamla Idrottshuset i
Huskvarna överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om trafiken runt Huskvarna Sporthall överlämnas
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om hastighetsdämpande åtgärder i Tabergsådalen
överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om belysning av Kruthuset i Huskvarna överlämnas till tekniska nämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om flytbrygga i Vättern överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
 Medborgarförslaget om färgsättning i Gränna överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om träningsbassäng för funktionsnedsatta på
Rosenlundsbadet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
 Medborgarförslaget om förbättringsåtgärder i badlagunen i Gränna
överlämnas till tekniska nämnden för beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
E Nilsson
A Lilja
C Cunningham
U Georgsson
J Hillerström
L Edlund
M Carlsson
H Severed
L Lorder
E Rogenfelt
Stbn
Kfn
Tn
Ks
Diariet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Interpellation om att ge barn med frihetsberövade föräldrar samma
rättigheter som andra barn i utsatta livssituationer
Ks/2017:336 712
Sammanfattning
Gabriella Sjöberg (S) anför inledningsvis i interpellation inkommen
2017-08-30 att minst 30 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar som är i
fängelse eller frivård. Med hänvisning till innehållet i interpellationen önskar
Gabriella Sjöberg (S) svar från socialnämndens ordförande Ola Nilsson (KD)
på följande:
 Vad finns det för stöd i Jönköpings kommun till barn med frihetsberövade föräldrar - under och efter avtjänat straff?
Kommunfullmäktige har 2017-08-31§ 198 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-28 av
socialnämndens ordförande Ola Nilsson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2017-08-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, efter önskemål från Ola Nilsson (KD) och
Gabriella Sjöberg (S), följande:
 Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde
2017-11-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 231

Fråga om sekretessregler och rutiner i de fall där utomstående företag anlitas att sköta kommunens IT-tjänster
Ks/2017:368 005
Jerry Hansson (V) påtalar att Jönköpings kommun har, i likhet med andra
kommuner, anlitat privata företag att sköta delar av sina IT-tjänster. Inte minst
för verksamheter inom utbildnings- respektive socialförvaltningen kan detta
röra sig om ytterst känsliga uppgifter för den enskilda individen.
Mot denna bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) hur kommunens sekretessregler och rutiner ser
ut i dessa fall.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
 Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Antagande av Vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun
Ks/2017:282 422
Sammanfattning
Förslag till Jönköpings kommuns vattenförsörjningsplan har tagits fram genom
ett samarbete mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och
hälsoskyddskontoret samt räddningstjänsten. Syftet med planen är att peka ut
de vattenresurser som är särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen idag och
i framtiden, samt att inventera de hot och risker som finns mot dessa. Tanken är
att vattenförsörjningsplanen ska fungera som underlag och stöd för fördjupade
analyser på lokal nivå och som planeringsunderlag för kommunen. Vattenförsörjningsplanen är uppdelad i två dokument, del 1 och del 2. Planens del 1
är det dokument som ska antas. Förslaget har varit ute på remiss och man har
gjort mindre justeringar och kompletteringar efter de synpunkter som
inkommit.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-06-13 § 21 med tillhörande tjänsteskrivelse
och bilaga
Förslag till vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun del 1 version
2017-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun del 1 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Vattenförsörjningsplan för Jönköpings kommun del 1 antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkande
Christopher Stock (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Skola F-6 samt förskola enligt ramprogram på Fagerslätt
Ks/2016:402 600
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till lokalprogram för
byggnation av ny F-6 skola på Fagerslätt i Huskvarna. Projektet innehåller
också byggnation av en ny förskola med plats för cirka 90 barn. Förskolan uppförs i enlighet med kommunens ramprogram för platsbyggda förskolor. F-6
skolan kommer att ha plats för cirka 425 elever.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-10-18 § 93 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2017-08-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6
skola godkänns.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att nyproducera en F-6 skola i enlighet med barn- och utbildningsnämndens lokalprogram samt en förskola
med 6 avdelningar på Fagerslätt i Huskvarna till en utgift om totalt 188
mnkr.
 Utgift till och med 2017 uppgående till 8 mnkr finansieras med tidigare
anslagna medel i kommunens investeringsbudget.
 Återstående anslagsbehov uppgående till 180 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020 med 70 mnkr 2018, 70 mnkr
2019 och 40 mnkr 2020.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-08-31 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med följande tillägg och ändringar i upprättat förslag till lokalprogram:
 Ventilationen skall vara i drift dygnet runt, minimum luftflöde 0,36 l/s
per m2.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Salar för NO/kemi och slöjdämnet ska ha allmän/nödbelysning med
batteribackup.
De två diskbänkar med större ho, minst 60 cm, samt öppet underrede
med gallerdurk som salen för bildämnet ska utrustas med ska vara i
rostfritt utförande.

Protokollsanteckning
Staffan Eklöf (SD) låter till protokollet anteckna följande som motivering till
yrkade tillägg och ändringar:
”Yrkandena är förslag till komplettering av lokalprogrammet i bilaga till barnoch utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-23. Nybyggda hus avger
ämnen från byggmaterialet till inomhusluften. Om ventilationen får gå dygnet
runt under den första tiden, med tillräckligt flöde, kommer barnen att utsättas
för mycket lägre halter av dessa ämnen. I laborations- och slöjdämnen kan man
utföra potentiellt farliga moment. För att ett eventuellt strömavbrott inte ska
resultera i en olycka bör belysning upprätthållas med hjälp av batteribackup.
Rostfria diskbänkar håller bättre och bidrar till ökad trivsel”
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande varvid kommunstyrelsen utan
omröstning beslutar att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6
skola godkänns.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att nyproducera en F-6 skola i enlighet med barn- och utbildningsnämndens lokalprogram samt en förskola
med 6 avdelningar på Fagerslätt i Huskvarna till en utgift om totalt 188
mnkr.
 Utgift till och med 2017 uppgående till 8 mnkr finansieras med tidigare
anslagna medel i kommunens investeringsbudget.
 Återstående anslagsbehov uppgående till 180 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020 med 70 mnkr 2018, 70 mnkr
2019 och 40 mnkr 2020.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkanden
Andreas Sturesson (KD), Anna Carlsson (S), Hans-Lennart Stenqvist (S),
Staffan Eklöf (SD), Elin Rydberg (S) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD) följande tillägg:
 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i alla lokalprogram för
förskola och skola skriva in att
 ventilationen ska vara i drift dygnet runt, minimum luftflöde
0,35 l/s per m2 golvyta i nybyggda skolor i ett år, i enlighet med
Arbetsmiljöverkets allmänna råd.
 salar för NO/kemi och slöjdämnet ska ha tillräcklig belysning med
batteribackup, så att inte olyckor uppstår.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter, utan omröstning, att avslå Staffan
Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för ny F-6
skola godkänns.
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att nyproducera en F-6 skola i enlighet
med barn- och utbildningsnämndens lokalprogram samt en förskola
med 6 avdelningar på Fagerslätt i Huskvarna till en utgift om totalt 188
mnkr.
 Utgift till och med 2017 uppgående till 8 mnkr finansieras med tidigare
anslagna medel i kommunens investeringsbudget.
 Återstående anslagsbehov uppgående till 180 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2018-2020 med 70 mnkr 2018, 70 mnkr
2019 och 40 mnkr 2020.
Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Staffan Eklöfs (SD) tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Bun
Tn
Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 234

Motion om flerspråkig skyltning
Ks/2016:435 309
Sammanfattning
Mats Rappe (MP) föreslår i motion 2016-11-29 att nya skyltar som kommunen
sätter upp ska vara skrivna på flera språk.
Kommunfullmäktige har 2016-12-14 § 326 remitterat motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2016-11-29
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-02 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Fråga om flerspråkig skyltning bör behandlas i samband med framtagande av skyltpolicy för kommunens egna skyltar. Därmed anses
motionen besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2017-08-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionen och motionssvaret överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beaktande i arbetet med riktlinjer för kommunens skyltar.
 Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar avslag på motionen.
Protokollsanteckning
Staffan Eklöf för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi Sverigedemokrater tycker att det är en märklig motion. När man besöker
ett annat land är kontakt med andra människor inte i första hand otryggt. Kontakter är en stor del av värdet med att besöka ett annat land. De två föreslagna
översättningsspråken ligger dessutom nära det svenska språket.

Justerandes sign
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Turister som kommer till Sverige kommer nog sällan för att det är ett resmål
där man inte behöver anstränga sig. De åker till Sverige för att uppleva något
speciellt och annorlunda. De besöker en annan kultur och tjusas av olikheterna.
Det ligger även ett värde i att Sverige är Sverige och inte urvattnar sitt språk
och sin kultur.”
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Bert-Åke Näslund (M)
x
AnneMarie Grennhag (M)
x
Ola Helt (M)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Margareta Strömberg (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Magnus Rydh (S)
x
Krister Johansson (S)
x
Irada Söderberg (S)
x
Margareta Sylvan (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
14
1
Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionen och motionssvaret överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för
beaktande i arbetet med riktlinjer för kommunens skyltar.
 Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande att
avslå motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Rappe
Stbn
Utredningschefen

Justerandes sign
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§ 235

Motion om sunt utbud av mat på kommunens fritidsanläggningar
Ks/2016:434 681
Sammanfattning
Mats Rappe (MP) anför i motion 2016-11-24 att det ofta inte finns några bra
alternativ för mellanmål på kommunens fritidsanläggningar och för vegetarianer eller veganer finns det inget fullgott kostalternativ. Kommunen är ett
viktigt föredöme och kan ställa krav på entreprenörerna, som har hand om serveringen, när kontrakt med dem skrivs. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
 att på kommunens fritidsanläggningar ska det enbart serveras god,
nyttig och ekologisk mat.
 att det ska finnas bra vegetariska alternativ på kommunens fritidsanläggningar.
Kommunfullmäktige har 2016-12-14 § 325 remitterat motionen till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2016-11-24
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-04-20 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2017-08-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Motionens första att-sats avslås.
 Motionens andra att-sats anses vara besvarad med motiveringen att
kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beakta behovet av god och
näringsriktig mat i samband med upphandling av drift av café och serveringsverksamhet på kommunens fritidsanläggningar.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Margareta Sylvan (MP) instämmer i förslaget samt yrkar den kompletteringen i
andra strecksatsen att uppdraget till kultur- och fritidsnämnden även ska avse
vegetarisk mat.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla Margareta Sylvans (MP) yrkade
komplettering. Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) yrkande d.v.s. kommunalrådet Peter Jutterströms (M)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Motionens första att-sats avslås.
 Motionens andra att-sats anses vara besvarad med motiveringen att
kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beakta behovet av god,
näringsriktig och vegetarisk mat i samband med upphandling av drift av
café och serveringsverksamhet på kommunens fritidsanläggningar.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Rappe
Kfn

Justerandes sign
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§ 236

Utredning om hur antalet familjedaghem kan bli fler
Ks/2016:447 690
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 285, i samband med beslut om
VIP 2017-2019, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda hur
antalet familjedaghem kan bli fler.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-04-18 § 47 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-08-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en mer omfattande marknadsföringskampanj jämfört med vad som anges i tjänsteskrivelsen.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska
förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera fler.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
 Stadskontoret ges i uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera
fler.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-08-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Barn- och utbildningsnämndens utredning godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet enligt
den inriktning som utredningen anger.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-08-30
Yrkanden
Mats Weidman (MP) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag.
Justerandes sign
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Bert-Åke Näslund (M)
x
Peter Jutterstöm (M)
x
Helén Krogell (KD)
x
Andreas Sturesson (KD)
x
Susanne Wismén (KD)
x
Anna Mårtensson (L)
x
Mona Forsberg (S)
x
Andreas Persson (S)
x
Harriet Roosquist (S)
x
Alf Gustafsson (S)
x
Anette Höglund (S)
x
Mats Weidman (MP)
x
Staffan Eklöf (SD)
x
Ilan De Basso (S)
x
Ann-Marie Nilsson (C)
x
Summa
8
7
Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan, beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
 Stadskontoret ges i uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera
fler.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en mer omfattande marknadsföringskampanj jämfört med vad som anges i tjänsteskrivelsen.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska
förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera fler.
Justerandes sign
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Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkanden
Andreas Sturessons (KD), Karin Hannus (KD), Kristian Aronsson (SD),
Staffan Eklöf (SD), Peter Jutterström (M) och Thomas Bäuml (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S), Eva Swedberg (S), Margareta Sylvan (MP), AnneMarie
Grennhag (M), Anders Jörgensson (M), Ola Helt (M) och Jerry Hansson (V)
yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och därvid avges 42 ja-röster mot 39 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
 Barn- och utbildningsnämndens redovisning godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en mer omfattande marknadsföringskampanj jämfört med vad som anges i tjänsteskrivelsen.
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om förändrade ekonomiska
förutsättningar för familjedaghemmen påverkar möjligheten att rekrytera fler.
Reservation
S-, MP- och V-grupperna samt AnneMarie Grennhag (M), Anders Jörgensson
(M) och Ola Helt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Bun
Ks

Justerandes sign
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017.
§ 236. Utredning om hur antalet familjedaghem kan bli fler
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Villbert Soleymanian
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Maria Magui
Ola Helt
Bert-Åke Näslund
Elisabeth Mattsson
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Hans Hellström
Christoffer Gullberg
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Gabriella Lönn
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Lillieström
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Bertil Rylner
Inger Gustafsson
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Magnus Johansson
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(L)
(L)
(L)
(L)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Josef Zetterberg

Ja
X

Nej
X

Magnus Crona

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Christer Dahlberg

Astrid Johansson
Olof Darelid

Kjell Olsson

Leif-Arne Andersson
Ingegerd Hugosson

Gun-Britt Sabelstierna

Tuma Vergili
Allan Tovhult

Greger Svensson

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts.)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2017.
§ 236. Utredning om hur antalet familjedaghem kan bli fler
Ledamöter
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Adrian Ericson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Jens-Ove Isaksson
Katja Öz
Anna Carlsson
Mikael Rydberg
Margareta Sylvan
David Jersenius
Peter Alsén
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Ciczie Weidby
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Beata Zander
Jessica Hellman

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(V)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ja

Ingrid Forsberg

Elisabeth Kangas

Pelle Nordin

Christopher Stock

Jonathan Frylén

Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg
SUMMA:

X
X
X
X
X
X
X
X
42

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

39
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§ 237

Uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet och förbättra sättet att
arbeta med bemanningspooler med tillsvidareanställd personal i
syfte att minska behovet av timanställningar
Ks/2016:144 026
Sammanfattning
I samband med behandlingen av en motion beslutade kommunfullmäktige
2015-04-29 att ge socialnämnden, äldrenämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal. När nämnderna till kommunfullmäktige rapporterade sitt uppdrag beslutade fullmäktige godkänna
redovisningarna samt gav berörda nämnder i uppdrag att fortsätta sitt utvecklingsarbete och återrapportera till kommunfullmäktige i juni 2017.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-16 § 61 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2017-06-19 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2017-06-20 § 123 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Nämndernas redovisningar godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges i
uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet i syfte att minska behovet av
timanställningar samt att ansvara för att arbetet löpande följs upp.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-09-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med det
tillägget att föreslaget uppdrag redovisas till kommunfullmäktige senast
december 2018.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att andra strecksatsen kompletteras med att utvecklingsarbetet ska även redovisas i kommunens årsredovisning.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer i kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) yrkade komplettering och återtar sitt föreslagna tillägg enligt
ovan.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Nämndernas redovisningar godkänns.
 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges i
uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet i syfte att minska behovet av
timanställningar samt att ansvara för att arbetet löpande följs upp.
Utvecklingsarbetet ska även redovisas i kommunens årsredovisning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkande
Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Bun
Sn
Än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Bildande av gemensamt stadsnätsoperatörsbolag mellan Jönköping
Energi AB och Habo Energi AB
Ks/2017:329 107
Sammanfattning
Jönköping Energi AB (JEAB) och Habo Energi AB (HEAB) tecknade i
november 2015 ett avtal angående samarbete om stadsnätsfrågor med avsikten
att framgent bilda ett gemensamt regionalt bolag för tjänster inom stadsnätsverksamheten. Ambitionen är en regional samverkan där flera kommunalt ägda
stadsnät erbjuds delägarskap i det nya bolaget. Ägandet av bredbandsnätet och
fiberinfrastrukturen sker oförändrat i bolagen JEAB och HEAB.
Förslaget innebär att ett stadsnätsbolag bildas och samägs av JEAB och HEAB.
Den föreslagna aktiefördelningen i det nya bolaget innebär att JEAB äger
89,9 % och HEAB äger 10,1 %. Aktiekapitalet i bolaget föreslås uppgå till 8
mnkr.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22
Förslag till bolagsordning för gemensamt stadsnätsoperatörsbolag
Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköping Energi AB och Habo Energi AB
gällande aktieägande i gemensamt stadnätsoperatörsbolag
Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB-koncernen 2016-06-22
§ 164
Protokollsutdrag Jönköpings Rådhus AB 2017-08-14 § 63
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Bildandet av stadsnätsbolag i enlighet med stadskontorets förslag godkänns.
 Föreslagen aktieägarfördelning i det nya bolaget där Jönköping Energi
AB äger 89,9 % och Habo Energi AB äger 10,1 % godkänns.
 Föreslagen bolagsordning godkänns. Bolagsordning ska bekräftas av
bolaget vid bolagsstämma.
 Aktiekapitalet i det nya bolaget fastställs till 8 mnkr.
 Det nya bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 §
164 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen. Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas av bolaget vid
bolagsstämma.
 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköping Energi AB och Habo
Energi AB gällande aktieägande i det nya bolaget godkänns.
 Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att bilda bolaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Bildandet av stadsnätsbolag i enlighet med stadskontorets förslag godkänns.
 Föreslagen aktieägarfördelning i det nya bolaget där Jönköping Energi
AB äger 89,9 % och Habo Energi AB äger 10,1 % godkänns.
 Föreslagen bolagsordning godkänns. Bolagsordning ska bekräftas av
bolaget vid bolagsstämma.
 Aktiekapitalet i det nya bolaget fastställs till 8 mnkr.
 Det nya bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 §
164 fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus ABkoncernen. Gemensamt ägardirektiv ska bekräftas av bolaget vid
bolagsstämma.
 Förslag till aktieägaravtal mellan Jönköping Energi AB och Habo
Energi AB gällande aktieägande i det nya bolaget godkänns.
 Jönköpings Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för att bilda bolaget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkande
Christoffer Stock (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
JEAB
HEAB
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Redovisning av partistöd 2016
Ks/2017:84 104
Sammanfattning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Jönköping kommun framgår att partistöd delas ut tre gånger per år till partier representerade i kommunfullmäktige.
För att partistödet ska kunna betalas ut måste partierna redovisa, senast den 30
juni året efter det år som stödet avser, hur partistödet har använts.
Beslutsunderlag
Liberalernas redovisning 2017-04-27
Vänsterpartiets redovisning 2017-06-12
Socialdemokraternas redovisning 2017-06-16
Miljöpartiet de grönas redovisning 2017-06-20
Moderaternas redovisning 2017-06-26
Kristdemokraternas redovisning 2017-06-28
Sverigedemokraternas redovisning 2017-06-29
Centerpartiets redovisning 2017-06-30
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisat partistödet för
2016 och därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
 Redovisningarna läggs till handlingarna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisat partistödet för
2016 och därmed fullgjort sin redovisningsskyldighet.
 Redovisningarna läggs till handlingarna.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Kanslichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal i
Kommuninvest
Ks/2017:327 045
Sammanfattning
Som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har Jönköpings kommun
tecknat ett solidariskt borgensåtagande 2008. Då giltighetstiden för borgensåtagandet löper ut inom kort behöver kommunfullmäktige bekräfta att borgensförbindelsen till Kommuninvest alltjämt är gällande. Kommunen har också
tecknat ett regressavtal med Kommuninvest samt ett garantiavtal om kommunens ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat. Även
dessa båda avtal behöver bekräftas som alltjämt gällande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22 med tillhörande bilaga
Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse, daterad
2008-07-11, alltjämt gäller, vari Jönköpings kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s förpliktelser samt att Kommuninvest äger företräda Jönköpings
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 Jönköpings kommun bekräftar att ingånget regressavtal, daterat
2011-11-14, alltjämt gäller, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt borgensförbindelsen.
 Jönköpings kommun bekräftar att ingånget garantiavtal, daterat november 2011, alltjämt gäller, vari Jönköpings kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras.
 Jönköpings kommun utser kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse, daterad
2008-07-11, alltjämt gäller, vari Jönköpings kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s förpliktelser samt att Kommuninvest äger företräda Jönköpings
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
 Jönköpings kommun bekräftar att ingånget regressavtal, daterat
2011-11-14, alltjämt gäller, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt borgensförbindelsen.
 Jönköpings kommun bekräftar att ingånget garantiavtal, daterat november 2011, alltjämt gäller, vari Jönköpings kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras.
 Jönköpings kommun utser kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkande
Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förlag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens ordförande
Stadsdirektören
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Omvandling av förlagsinsatser i Kreditgarantiföreningen
Jönköpings län ekonomisk förening till bidrag
Ks/2017:328 107
Sammanfattning
Jönköpings kommun är sedan 2007 medlem i Kreditgarantiföreningen
Jönköpings län ekonomisk förening (KGF Jönköping). I samband med medlemskapet betalades 1 830 tkr in som förlagsinsats. KGF Jönköping startades
för att stödja små och medelstora företag i Jönköpings län med garantier för
banklån som möjliggjorde lånefinansiering till investeringar. KGF Jönköping
har sedan 2014 haft ett samarbete med Science Park, som genom sitt bolag
Speed Capital investerar 100-300 tkr i tillväxtbolag.
Det totala kapitalet i KGF Jönköping uppgår idag till ca 6 mnkr. För att kunna
utveckla verksamheten och skapa långsiktighet i kapitalförsörjningen krävs det
dock på sikt en påfyllnad av kapitalbasen. Det befintliga upplägget som ekonomisk förening anses inte långsiktigt då det behövs en struktur som dels kan
anpassa finansieringsmöjligheterna efter de behov som finns på marknaden,
dels kan vara en mottagare för ytterligare kapital som kan tillföras utifrån. Man
har därför utrett möjliga framtida alternativ för KGF Jönköping och kommit
fram till att den bästa lösningen är att ombilda KGF Jönköping till en stiftelse
och överföra kapital och fordringar till stiftelsen för att därefter likvidera den
ekonomiska föreningen KGF Jönköping.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-29 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Jönköpings kommuns förlagsinsats om 1 830 tkr i Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening ändras till bidrag till
nybildad stiftelse.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Jönköpings kommuns förlagsinsats om 1 830 tkr i Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening ändras till bidrag till
nybildad stiftelse.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Yrkande
Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förlag.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
KGF Jönköping
Finanschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun,
kvartal 1-2 år 2017
Ks/2017:331 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun för kvartal 1-2 år 2017 tillsammans med redovisning över antalet
lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2017-08-15 § 187 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2017 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-13
Kommunstyrelsens beslut
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2017 i Jönköpings
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-09-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet, med instämmande av Mona Forsberg (S) och Peter
Jutterström (M), beslutar kommunfullmäktige följande:
 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2017 i Jönköpings
kommun läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Lars-Erik Lindh (M)
Lars-Erik Lindh (M) anhåller i skrivelse 2017-09-21 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Lars-Erik Lindh (M) beviljas begärt entledigande.
 Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
L-E Lindh
Länsstyrelsen
Löneservice
K Axelsson
M Röstedal
K Krogell
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Elsa Bohman (M)
Elsa Bohman (M) anhåller i skrivelse 2017-09-15 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Elsa Bohman (M) beviljas begärt entledigande.
 Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
E Bohman
Länsstyrelsen
Löneservice
K Axelsson
M Röstedal
K Krogell
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Priya Joshi (M)
Priya Joshi (M) anhåller i skrivelse 2017-09-09 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Priya Joshi (M) beviljas begärt entledigande.
 Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
P Joshi
Länsstyrelsen
Löneservice
K Axelsson
M Röstedal
K Krogell
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 246

Entledigande från uppdaget som ledamot i kommunfullmäktige;
Adrian Ericson (S)
Adrian Ericson (S) anhåller i skrivelse inkommen 2017-09-28 om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
 Adrian Ericson (S) beviljas begärt entledigande.
 Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny
ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
A Ericson
Länsstyrelsen
Löneservice
K Axelsson
M Röstedal
K Krogell
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Ledamot/ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Robin Hansson (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Robin Hansson (MP) beviljas begärt entledigande.
 Till ny ledamot i tekniska nämnden utses nuvarande ersättaren Bob
Lind (MP).
 Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Erik Baubeta Fridh (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Hansson
B Lind
E Baubeta Fridh
Löneservice
Tn
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-28

§ 248

Gruppledare för Miljöpartiet
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att David Jersenius (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som gruppledare för Miljöpartiet.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 David Jersenius (MP) beviljas begärt entledigande.
 Till ny gruppledare för Miljöpartiet utses Mats Rappe (MP).
 Till ny ersättare som gruppledare för Miljöpartiet utses David Jersenius
(MP).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
D Jersenius
M Rappe
Miljöpartiet
M Borgström
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 249

Ersättare i parlamentariska kommittén
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Peter Jutterström (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i parlamentariska
kommittén.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Peter Jutterström (M) beviljas begärt entledigande.
 Till ny ersättare i parlamentariska kommittén utses Bengt Regné (M).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
P Jutterström
B Regné
Parlamentariska kommittén
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Christoffer Gullberg (M),
Bert-Åke Näslund (M) och Peter Jutterström (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen för ändring av
inkallelseordningen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Christoffer Gullberg (M), Bert-Åke Näslund (M) och Peter Jutterström
(M) beviljas begärt entledigande.
 Till ny inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelsen utses Peter
Jutterström (M), Christoffer Gullberg (M) och Bert-Åke Näslund (M).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
P Jutterström
C Gullberg
B-Å Näslund
Löneservice
U Freijd
Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 251

Ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Moderaterna har att återbesätta en vakant plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses Christina Melle (M).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
C Melle
Kfn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252

Ledamot/ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Gunnel Granberg (SD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Gunnel Granberg (SD) beviljas begärt entledigande.
 Till ny ledamot i socialnämnden utses nuvarande ersättaren Lizette
Bülow (SD).
 Till ny ersättare i socialnämnden utses nuvarande ledamoten Gunnel
Granberg (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
G Granberg
L Bülow
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Lekmannarevisor i AB Grännahus
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Roland Björsne (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i AB
Grännahus.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Roland Björsne (MP) beviljas begärt entledigande.
 Till ny lekmannarevisor i AB Grännahus utses Doris Johansson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Björsne
D Johansson
AB Grännahus
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254

Lekmannarevisor i Torsviks Terminal AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Roland Björsne (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i Torsviks
Terminal AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Roland Björsne (MP) beviljas begärt entledigande.
 Till ny lekmannarevisor i Torsviks Terminal AB utses Ulf Månsson
(M).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Björsne
U Månsson
Torsviks Terminal AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 255

Lekmannarevisor i Jönköpings kommuns Parkerings AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-09-28 att Roland Björsne (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i Jönköpings
kommuns Parkerings AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Roland Björsne (MP) beviljas begärt entledigande.
 Till ny lekmannarevisor i Jönköpings kommuns Parkerings AB utses
Thomas Sjöberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Björsne
T Sjöberg
Jönköpings kommuns Parkerings AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 256

Ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård
Anmäls vid sammanträdet
Valberedningen anmäler att ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård ska utses
efter Lars-Göran Renblad (S).
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
 Till ny ledamot i Stiftelsen Vallerstads Gård utses Bo Sköld (S).
Kommunfullmäktiges beslut
 Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
B Sköld
Stiftelsen Vallerstads Gård
Löneservice
U Freijd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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