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Närvarolista för ordinarie ledamöter 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2017 

Ledamot Logg 

Carin Berggren (M) Kristoffer Rasmussen autoers. kl. 14.00 

AnneMarie Grennhag (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Thomas Bäuml (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Bengt Regné (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Villbert Soleymanian (M) Magnus Crona autoers. kl. 14.00 

Peter Jutterström (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anders Jörgensson (M) Deltar i upprop kl. 14.00 , utgår kl. 15.39 § 337 

Kent Ly (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Tevfik Altonchi (M) Josef Zetterberg autoers. kl. 14.00 

Maria Magui (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ola Helt (M) Joakim Dahlström autoers. kl. 14.00 

Bert-Åke Näslund (M) Ulf Månsson autoers. kl. 14.00 

Elisabeth Mattsson (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anton Eriksson (M) 
Christer Dahlberg autoers. kl. 14.00 till kl. 14.04 § 318, ord. ankom kl. 14.04 
§ 319 

Johnny Lilja (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Hans Hellström (M) Deltar i upprop kl. 14.00  

Christoffer Gullberg (M) Christer Dahlberg ers. kl. 14.04 § 319 

Andreas Sturesson (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Karin Hannus (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Margareta Strömberg (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Simon Rundqvist (KD) 
Camilla Brinkmann autoers. kl. 14.00 till kl. 14.07 § 319, ord. ankom kl. 14.07 
§ 320 

Ola Nilsson (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Werner Hilliges (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Gabriella Lönn (KD) Kjell Olsson autoers. kl. 14.00 

Anders Hulusjö (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ewa Jonsson (KD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ann-Marie Nilsson (C) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anders Samuelsson (C) Deltar i upprop kl. 14.00  

Maria Lillieström (C) Deltar i upprop kl. 14.00  

Emelie Walfridsson (C) Leif-Arne Andersson autoers. kl. 14.00 

Rikard Bunnvik (C) Ingegerd Hugosson autoers. kl. 14.00 

Carl Johan Stillström (C) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anna Mårtensson (L) Deltar i upprop kl. 14.00  

Bertil Rylner (L) Deltar i upprop kl. 14.00  

Inger Gustafsson (L) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ingvar Åkerberg (L) Deltar i upprop kl. 14.00  

Lars-Evert Sahlin (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Harriet Roosquist (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Rolf Wennerhag (S) Hans Holtz autoers. kl. 14.00 

Mona Forsberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Magnus Johansson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Karin Widerberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Hans-Lennart Stenqvist (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anette Höglund (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Gabriel Marko (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Patricia Melin (S) Tuma Vergili autoers. kl. 14.00 

Carina Sjögren (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Henrik Andersson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Gabriella Sjöberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  



Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts.) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2017 

Ledamot Logg 

Krister Johansson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Tord Sundqvist (S) Allan Tovhult autoers. kl. 14.00 till kl. 14.11 § 322, ord. ankom kl. 14.11 § 323 

Ingalill Dahlgren Nyberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Eva Swedberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ilan De Basso (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Elin Rydberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Britt-Marie Glaad (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Andreas Persson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Lynn Carlsson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Jens-Ove Isaksson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Katja Öz (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anna Carlsson (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Mikael Rydberg (S) Deltar i upprop kl. 14.00  

Margareta Sylvan (MP) Deltar i upprop kl. 14.00  

David Jersenius (MP) Deltar i upprop kl. 14.00  

Peter Alsén (MP) Deltar i upprop kl. 14.00  

Mats Rappe (MP) Andreas Öggesjö autoers. kl. 14.00 

Mats Weidman (MP) Deltar i upprop kl. 14.00  

John Hultberg (MP) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ciczie Weidby (V) Deltar i upprop kl. 14.00  

Bengt-Åke Berg (V) Deltar i upprop kl. 14.00  

Moa-Sara Marakatt (V) Deltar i upprop kl. 14.00  

Jerry Hansson (V) Deltar i upprop kl. 14.00  

Ylva-Britt Söderström (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Kristian Aronsson (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Henric Andersson (SD) Gunnel Granberg autoers. kl. 14.00 

Staffan Eklöf (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Jan-Ove Lipponen (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Anita Winberg (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  

Beata Zander (SD) Mikael Zander autoers. kl. 14.00 

Cristina Gustavsson (SD) Deltar i upprop kl. 14.00  
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§ 318 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning. 
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§ 319 

Meddelanden 

Följande handlingar anmäls: 

Länsstyrelsens beslut 2017-11-27 om att fastställa kommunfullmäktiges beslut 

2017-10-19 § 265 avseende indelning av valkretsar och valdistrikt. 

 

Länsstyrelsens beslut 2017-12-05 att utse Lennart Tehage (S) som ny ersättare 

i kommunfullmäktige efter Ifrah Kirih (S). 

 

Länsstyrelsens beslut 2017-12-05 att utse Cristina Gustavsson (SD) till ny  

ledamot i kommunfullmäktige efter Tommy Carlsson (SD) samt Sven-Erik 

Rolfson (SD) till ny ersättare. 

Anmäls vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges ordförande hälsar den nya ledamoten och de nya ersät-

tarna välkomna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 320 

Motion om medbestämmande för Grännaborna gällande infart till 

Gränna och genomfartsväg 
Ks/2017:463   310 

Sammanfattning 

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

frågan om ny infart till Gränna och genomfartsväg mellan samhället och  

Vättern engagerar Grännaborna. Motionärerna vill att samtliga Grännabor ska 

få ta ställning till dels om infarten ska byggas, dels om genomfartsvägen ska 

byggas. Sammanfattningsvis föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsultering av 

Grännaborna om ny infart till Gränna och ny infartsväg, på ett sätt som 

låter alla boende i Gränna distrikt ta ställning till ja eller nej till  

byggnation, 

 att Grännaborna ska kunna ta ställning till de två byggnationerna  

separat, samt 

 att all byggnation av infart och genomfartsväg avvaktar till dess att 

Grännaborna har konsulterats. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser 

som fordras. 
 

Beslutet expedieras till: 

Ks 
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§ 321 

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. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser 

som fordras. 
 

Beslutet expedieras till: 

Ks 
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§ 322 

Medborgarförslag för åtgärder 
 

Följande medborgarförslag har inkommit: 

a) om promenadstråk istället för ny väg i Gränna. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: 

 Medborgaförslaget om promenadstråk istället för ny väg i Gränna över-

lämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

I Wahlström 

Stbn 

Diariet 
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§ 323 

Interpellation om busshållplatser på industriområde Stigamo 
Ks/2017:419   531 

Sammanfattning 

Cristina Gustavsson (SD) vill med hänvisning till innehållet i interpellation, 

inkommen 2017-11-14, fråga stadsbyggnadsnämndens ordförande följande: 

 Har Jönköpings kommun för avsikt att bygga ut busshållplatser på in-

dustriområde Stigamo? 

 

Kommunfullmäktige har 2017-11-30 § 286 beslutat medge att interpellationen 

framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-21 av 

stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson (C). 

Beslutsunderlag 

Interpellation inkommen 2017-11-14 

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelssons (C) interpellations-

svar 2017-12-10 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Interpellationen förklaras vara besvarad. 
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§ 324 

Interpellation om elever som riskerar att tvingas ingå barn- 

äktenskap 
Ks/2017:466   600 

Sammanfattning 

Hans-Lennart Stenqvist (S) hänvisar i interpellation 2017-12-21 till en tid-

ningsartikel där det beskrivs hur barn, företrädesvis flickor, med hot och våld 

tvingas ingå äktenskap mot sin vilja och i strid med gällande svensk lagstift-

ning. Elever förs utomlands och försvinner. Enligt artikeln är mörkertalet i 

kommunerna stort och beredskap och rutiner bristfälliga. Mot denna bakgrund 

vill Hans-Lennart Stenqvist (S) ställa följande frågor till barn- och utbildnings-

nämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M): 

 På vilket sätt säkerställer barn- och utbildningsnämnden att berörd per-

sonal inom förvaltningens ansvarsområde får sammanhanget adekvat 

utbildning? 

 Finns dokumenterade rutiner som tydligt anger hur personal skall agera 

om misstankar om barnäktenskap föreligger? 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2017-12-21 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfull-

mäktiges sammanträde 2018-01-25 av barn- och utbildningsnämndens 

ordförande AnneMarie Grennhag (M). 

 

 

Beslutet expedieras till: 

AM Grennhag 
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§ 325 

 

Fråga om socialnämndens budgetunderskott 
Ks/2017:473   040 

 

Hans-Lennart Stenqvist (S) vill, med hänvisning till uppgifter om att social-

nämndens prognostiserade underskott ökar, fråga socialnämndens ordförande 

Ola Nilsson (KD) följande: 

 Är det din uppfattning, som socialnämndens ordförande, att nämnden 

har kontroll över kostnadsutveckling? 

 

Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan 

framställs och besvaras.  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Frågan förklaras vara besvarad.  
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§ 326 

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus 

AB 2017 
Ks/2017:421   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 2017-11-17 

Jönköpings Rådhus AB protokoll 2017-11-13 § 91 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-17 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

för verksamhetsåret 2017 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 3 % på justerat eget kapital per 2016-12-31. Slutligt belopp 

fastställs i samband med koncernbokslut 2017. 

 Elmia AB ska lämna utdelning om 4 mnkr.  

 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, Jönköping Airport Fastighets 

AB, June Avfall och Miljö AB samt Södra Munksjön Utvecklings 

AB ska ej lämna koncernbidrag. 

 Till Jönköping Airport AB, Grenna International Campus AB samt 

Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäck-

ningsgarantier som moderbolaget utfärdat. 

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

tentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete  
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besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdel-

ning som skall beslutas vid årsstämmor 2018.  

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Yrkande 

Margareta Sylvan (MP) yrkar den ändringen att koncernbidrag inte ska utgå till 

Jönköping Airport AB. 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först – utan omröstning – att avslå Margareta  

Sylvans (MP) yrkade ändring. 

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag i  

övrigt. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

för verksamhetsåret 2017 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 3 % på justerat eget kapital per 2016-12-31. Slutligt belopp 

fastställs i samband med koncernbokslut 2017. 

 Elmia AB ska lämna utdelning om 4 mnkr.  

 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, Jönköping Airport Fastighets 

AB, June Avfall och Miljö AB samt Södra Munksjön Utvecklings 

AB ska ej lämna koncernbidrag. 

 Till Jönköping Airport AB, Grenna International Campus AB samt 

Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäck-

ningsgarantier som moderbolaget utfärdat. 

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

tentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete 

besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdel-

ning som skall beslutas vid årsstämmor 2018.  
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Reservation 

Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes yrkade 

ändring. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Yrkanden 

Margareta Sylvan för MP-gruppen yrkar den ändringen att koncernbidrag inte 

ska utgå till Jönköping Airport AB. 

 

Jerry Hansson för V-gruppen och Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar först – utan omröstning – att avslå Margareta  

Sylvans (MP) yrkade ändring. 

 

Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande: 

 Följande principer för koncernbidrag, utdelning och aktieägartillskott 

för verksamhetsåret 2017 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 3 % på justerat eget kapital per 2016-12-31. Slutligt belopp 

fastställs i samband med koncernbokslut 2017. 

 Elmia AB ska lämna utdelning om 4 mnkr.  

 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, Jönköping Airport Fastighets 

AB, June Avfall och Miljö AB samt Södra Munksjön Utvecklings 

AB ska ej lämna koncernbidrag. 

 Till Jönköping Airport AB, Grenna International Campus AB samt 

Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäck-

ningsgarantier som moderbolaget utfärdat. 

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

tentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete 

besluta om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdel-

ning som skall beslutas vid årsstämmor 2018.  

 
Beslutet expedieras till: Jönköpings Rådhus AB 
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§ 327 

Motion om förstärkt och förbättrad whistleblowerfunktion i  

Jönköpings kommun samt att utredningen av f.d. stadsdirektören 

redovisas för kommunfullmäktige 
Ks/2017:319   000 

Sammanfattning 

Ola Helt (M), Carin Berggren (M), Anders Jörgensson (M) och AnneMarie 

Grennhag (M) anför i motion 2017-08-03 att med den stoppade utredningen 

om den före detta stadsdirektören i färskt minne och att kommunstyrelsens 

ordförande är den enda personen i kommunen som fått en ”muntlig redovis-

ning” från den externa utredningen anser motionärerna att det är dags att för-

stärka och förbättra kommunens whistleblowerfunktion. Därutöver anser  

motionärerna att det är viktigt för kommunens förtroende att den nu stoppade 

utredningen redovisas för fullmäktige i sin helhet. Motionärerna föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande:  

 Den redovisning som föredragits för kommunstyrelsens ordförande  

Ann-Marie Nilsson redovisas för fullmäktige utan dröjsmål.  

 Den nuvarande whistleblowerfunktionen förstärks med de medel som 

anses nödvändiga.  

 Samtliga förvaltningar ska ha som ansvar att informera och uppmuntra 

medarbetarna att använda sig av funktionen.  

 Funktionen ska innefatta ett bredare spektra av missförhållanden än nu-

varande. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-08-03 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-24 med chefsjuristens yttrande 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-24 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionens förslag om att till kommunfullmäktige lämna den redovis-

ning som konsultföretaget 2secure föredragit för kommunstyrelsens 

ordförande Ann-Marie Nilsson (C) avslås med hänvisning till chefs- 

juristens yttrande. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta policy för whistleblower-

funktionen. 

 Motionen förklaras i övrigt vara besvarad.  

Majoritetsrådets förslag 

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

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionens förslag om att till kommunfullmäktige lämna den redovis-

ning som konsultföretaget 2secure föredragit för kommunstyrelsens 

ordförande Ann-Marie Nilsson (C) avslås med hänvisning till chefs- 

juristens yttrande. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta policy för whistleblower-

funktionen. 

 Motionen förklaras i övrigt vara besvarad.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Yrkande 

Hans-Lennart Stenqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

O Helt 

Diariet 

Chefsjuristen 

Förhandlingschefen 
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§ 328 

Justeringar i bolagsordningar för vissa bolag i Jönköpings Rådhus 

AB-koncernen 
Ks/2017:399   107 

Sammanfattning 

I slutet av 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att dels samla Jönköpings 

kommuns Förvaltnings AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB och  

Rosenlunds Fastighets AB i en egen fastighetskoncern, dels att den verksamhet 

som bedrivits i Jönköping Airport Fastighets AB (JAFAB) övergick till  

Jönköping Airport AB samt att Jönköping Airport Fastighets AB skulle av-

vecklas.  

 

I samband med beslutet uppdaterades inte bolagsordningarna för de bolag som 

beslutet omfattade. Stadskontoret lämnar nu förslag som innebär att bolags- 

ordningarna för fastighetkoncernens dotterbolag ändras till att årsstämman ut-

ser styrelseledamöterna, vilket överensstämmer med övriga dotterdotterbolag 

till Jönköpings Rådhus AB-koncernen. Denna förändring gäller även för 

JAFAB, som tillsvidare ligger som vilande bolag i koncernen. Vidare föreslås 

tillägg i bolagsordningen för Jönköping Airport AB, där föremålet för bolagets 

verksamhet ändras att omfatta den fastighetsverksamhet som tidigare har be-

drivits i JAFAB.  

Beslutsunderlag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-02 med bilagor 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-02 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till bolagsordningar för Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, 

Jönköpings kommuns Parkerings AB och Rosenlunds Fastighets AB, 

Jönköping Airport Fastighets AB samt Jönköping Airport AB fastställs. 

 Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags extra bolags-

stämma. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till bolagsordningar för Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, 

Jönköpings kommuns Parkerings AB och Rosenlunds Fastighets AB, 

Jönköping Airport Fastighets AB samt Jönköping Airport AB fastställs. 

 Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags extra bolags-

stämma. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Jönköpings Rådhus AB 
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§ 329 

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Ks/2017:412   420 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförord-

ningen. Med anledning av detta behöver miljö- och hälsoskyddsnämndens  

nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppdateras. Förslag 

till ny taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken föreslås gälla fr.o.m. 

2018-01-01.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 antas att gälla fr.o.m. 

2018-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29 

Yrkanden 

Staffan Eklöf (SD) yrkar utöver bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms 

(M) förslag följande tillägg: 

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjlighet-

erna att förmå Sveriges Kommuner och Landsting att för kommande 

ändringar utforma taxeförslag som kan tillämpas direkt av kommunerna 

och se över möjligheterna att förenkla uppsättningen av taxor. En del av 

det arbetet kan eventuellt vara att utreda möjligheterna för tillämpning 

av timtaxa för all tillsyn. 

 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) 

tilläggsyrkande. 

 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter  

Jutterströms (M) förslag. 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens förslag. 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att avslå Staffan 

Eklöfs (SD) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 248 antas att gälla fr.o.m. 

2018-01-01. 

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 330 

Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 
Ks/2017:413   420 

Sammanfattning 

Av 5 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen 2014:799 

om sprängämnesprekursorer (d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på 

marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverk-

ning av hemgjorda sprängämnen) följer att kommunen får för varje kalenderår 

besluta att höja taxan i fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän 

inom privat sektor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att timtaxan för 

2018 ska höjas från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m. 

2018-01-01.  

 

Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för full-

mäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd 

nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår 

miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om indexupp-

räkning av timtaxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 249 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om spräng-

ämnesprekursorer i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens  

beslut 2017-11-09 § 249 antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt lagen om spräng-

ämnesprekursorer i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens  

beslut 2017-11-09 § 249 antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 331 

Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet 
Ks/2017:414   444 

Sammanfattning 

Av 5 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksam-

heten inom Jönköpings kommun följer att kommunen får för varje kalenderår 

besluta att höja i taxan fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar 

de tolv senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstemän 

inom privat sektor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att timtaxan för 

2018 ska höjas från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m. 

2018-01-01. 

 

Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för full-

mäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd 

nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår 

miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om indexupp-

räkning av timtaxa för tillsyn av solarieverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250 med tillhörande 

tjänsteskrivelse  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet i 

enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250 

antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för tillsyn av solarieverksamhet i 

enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 250 

antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 332 

Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel 
Ks/2017:415   460 

Sammanfattning 

Av 4 § taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel följer att 

kommunen får för varje kalenderår besluta att höja i taxan fastställd timavgift 

med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 

arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Miljö- och hälso-

skyddsnämnden föreslår att timtaxan för 2018 ska höjas från 1220 kronor till 

1253 kronor. Höjningen föreslås gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

 

Efter att Mark- och miljödomstolen meddelat att det inte finns lagstöd för full-

mäktige att delegera beslutsrätt för indexuppräkningar av taxa till underställd 

nämnd och på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting, föreslår 

miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige beslutar om index- 

uppräkning av timtaxa för kontroll av livsmedel.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 med tillhörande 

tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel i enlighet 

med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 antas 

att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-11-29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till indexuppräkning av taxa för kontroll av livsmedel i enlighet 

med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 251 antas 

att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 333 

Upphävande av taxa för kontroll av animaliska biprodukter 
Ks/2017:424   406 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-27 § 30 om timavgift för offentlig 

kontroll vid nedgrävning av animaliska biprodukter. Den 1 februari 2015 togs 

tillståndsplikten bort i jordbruksverkets föreskrifter och taxan har därefter inte 

tillämpats. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår därför att taxa ska  

upphävas. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 244 med tillhörande 

handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Taxa för kontroll av animaliska biprodukter upphävs i enlighet med 

miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 244. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Taxa för kontroll av animaliska biprodukter upphävs i enlighet med 

miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-11-09 § 244. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mhn 
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§ 334 

Uppdrag att återredovisa hur föräldrastödet har utvecklats 
Ks/2016:480   710 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om VIP  

2016-2018, gett socialnämnden i uppdrag att ta fram formerna för ett kommun- 

övergripande föräldrastödsprogram i syfte att minska risken för social proble-

matik och ohälsa i vid bemärkelse bland barn och unga. Kommunfullmäktige 

godkände 2016-11-24 § 297 socialnämndens förslag och uppdrog samtidigt till 

nämnden att återkomma till kommunfullmäktige i december 2017 med en åter-

redovisning av hur stödet har utvecklats. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-11-21 § 207 med tillhörande handlingar 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-11-23 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplettering med  

ekonomisk kalkyl. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplettering med  

ekonomisk kalkyl. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet återremitteras till socialnämnden för komplettering med  

ekonomisk kalkyl. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sn 
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§ 335 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna att omvandla 

överskottslokaler till internatboende 
Ks/2017:388   299 

Sammanfattning 

I samband med behandlingen av ärende rörande Grennaskolans fortsatta verk-

samhet och utveckling, 2017-04-27 § 96, beslutade kommunfullmäktige att ge 

tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla delar 

av överskottslokaler till ytterligare platser för internatboende. Uppdraget skulle 

redovisas till kommunstyrelsen i november.   

 

Tekniska nämnden föreslår nu att nämnden, i samverkan med Högskolefastig-

heter i Jönköping AB (HÖFAB), får i uppdrag att utreda lämpligheten att över-

låta hela eller delar av fastigheterna på Gränna Campus till bolaget, samt att 

upprätta förslag till köpeavtal mellan kommunen och HÖFAB avseende de 

fastigheter som bedöms vara lämpliga för ett sådant överlåtande. Nämnden 

föreslår att uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast i april 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27 § 96 

Tekniska nämndens beslut 2017-10-10 § 220 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets yttrande 2017-11-10 

Samarbetsavtal mellan Jönköping University Enterprise AB och Grenna  

International Campus AB 2017-10-18 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2017-11-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Högskolefastig-

heter i Jönköping AB utreda lämpligheten i att kommunen säljer hela 

eller delar av fastigheterna på Campus Gränna till Högskolefastigheter i 

Jönköping AB. Utredningen ska omfatta fastigheterna Borgmästaren 1, 

Borgmästaren 10-11, Två liljor 5, Resen 3, Adjutanten 3, Ångbåten 2 

och Vulcanus 10. 

 Tekniska nämnden och Högskolefastigheter i Jönköping AB ges i upp-

drag att, utifrån vad som framkommer i utredningen, upprätta förslag 

till köpetavtal avseende de fastigheter som föreslås överföras från 

kommunen till bolaget.    

 Uppdragen redovisas till kommunfullmäktige senast i april 2018. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Högskolefastig-

heter i Jönköping AB utreda lämpligheten i att kommunen säljer hela 

eller delar av fastigheterna på Campus Gränna till Högskolefastigheter i 

Jönköping AB. Utredningen ska omfatta fastigheterna Borgmästaren 1, 

Borgmästaren 10-11, Två liljor 5, Resen 3, Adjutanten 3, Ångbåten 2 

och Vulcanus 10. 

 Tekniska nämnden och Högskolefastigheter i Jönköping AB ges i upp-

drag att, utifrån vad som framkommer i utredningen, upprätta förslag 

till köpetavtal avseende de fastigheter som föreslås överföras från 

kommunen till bolaget.    

 Uppdragen redovisas till kommunfullmäktige senast i april 2018. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Yrkande 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tn 

HÖFAB 

Grenna International Campus AB 

Finanschefen 
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§ 336 

Uppföljning av arbetet med att öka möjligheterna för unga att hyra 

lägenhet ihop 
Ks/2016:411   107 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-20 § 263 att uppmana Jönköpings 

Rådhus AB att i ägardialoger med de kommunala bostadsföretagen aktualisera 

och pröva att skapa en modell som innebär möjligheter för två eller fler unga 

att gemensamt hyra och dela en lägenhet.  

 

Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att följa upp arbetet med att öka möjlig- 

heterna för unga att hyra lägenhet ihop och återrapportera detta till kommun-

fullmäktige senast 2017-12-31.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-20 § 263 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-11-21 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Återrapportering av uppdraget att följa upp arbetet med att öka möjlig-

heterna för unga att hyra lägenhet ihop godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2017-11-28 vari samman- 

fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Återrapportering av uppdraget att följa upp arbetet med att öka möjlig-

heterna för unga att hyra lägenhet ihop godkänns. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Yrkande 

Ann-Marie Nilsson (C) och Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunstyrelsens förslag bifalls. 
 

Beslutet expedieras till: Utredningschefen 
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§ 337 

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun,  

kvartal 1-3 år 2017 
Ks/2017:422   250 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings län 

avseende kvartal 1-3, år 2017 samt redovisning av antalet lediga lägenheter och 

statistik över anskaffning av sociala lägenheter. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2017-11-07 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Bostadsinformation 2017-10-01 

Statistik över anskaffning av sociala lägenheter 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2017 över- 

lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-06 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2017 över- 

lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande: 

 Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-3, år 2017 läggs till 

handlingarna. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tn 
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§ 338 

Investering i förhyrda skollokaler vid Tahe 1:64 
Ks/2017:448   600 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till lokalprogram för 

ombyggnation av förhyrda lokaler på Tahe 1:64 i syfte att skapa en ny F-6 

skola som ersätter Taheskolans nuvarande lokaler. Förslaget medför att kom-

munen genomför en investering i förhyrda lokaler uppgående till 67 mnkr.  

Lokalerna som hyrs in förväntas användas som skollokaler under en period på 

cirka 10-15 år. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att elevutveckling-

en medför ett behov av att på sikt bygga en ny F-6 enhet i Taberg. En ny F-6 

skola finns med i VIP 2018-2020 i utblicken. Investeringen i de förhyrda loka-

lerna på Tahe 1:64 medför inte att behovet av att bygga en ny F-6 skola i  

Taberg utgår. Däremot flyttas behovet av att bygga en ny F-6 skola längre fram 

i tiden. 

 

Ombyggnationen medför att Taheskolans befintliga lokaler kan frigöras för att 

rymma förskolan Ullstigens verksamhet under den tid denna byggs om. Om-

byggnationen medför vidare att antalet elever på Tabergsskolan samt Flahults-

skolan minskar något. Båda skolorna har för närvarande lokalbrist. Ombygg-

nationen på Tahe 1:64 kan därmed sägas ha stor påverkan på lokaltillgången 

för flera skolenheter i Tabergsådalen. Utbildningsförvaltningens lokalprogram 

innebär att en enparallellig F-6 skola inrättas i de förhyrda lokalerna. Utöver 

detta tillkommer ett antal nödvändiga platser för barn med autismspektraltill-

stånd samt särskolans träningsskola. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04 med bilaga 

Stadskontorets yttrande 2017-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-11 § 149  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2017-12-08. I yttrandet föreslås – under förutsättning 

av att barn- och utbildningsnämnden på sitt sammanträde 2017-12-11 beslutar i 

enlighet med utbildningsförvaltningens förslag – kommunstyrelsen besluta 

följande: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för F-6 skola 

på fastigheten Tahe 1:64 innebärande en ombyggnation uppgående till 

67 mnkr godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att hyra in aktuell fastighet samt att 

bygga om lokalerna i enlighet med barn- och utbildningsnämndens  

lokalprogram.  
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 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden verka för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

genomförs i anslutning till fastigheten Tahe 1:64.  

 67 mnkr anslås i form av investeringsmedel till tekniska nämnden för 

genomförande av ombyggnationen. Medlen fördelas med 35 mnkr 2018 

och 32 mnkr 2019. 

 Tillkommande anslagsbehov 2018 uppgående till 35 mnkr finansieras 

genom ökad upplåning.  

 Återstående anslagsbehov 2019 uppgående till 32 mnkr inarbetas i 

kommunstyrelsens förslag till VIP 2019-2021.   

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2017-12-12 vari samman-

fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2017-12-15 vari sammanfatt-

ningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-12-20 

Yrkanden 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag med den ändringen att 3:e strecksatsen ges följande lydelse: 

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden verka för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

genomförs i anslutning till fastigheten Tahe 1:64. Det är kontstaterat att 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga. För att säkerställa att åt-

gärderna är genomförda till skolstart hösten 2018 anslås 10 mnkr i form 

av investeringsmedel till stadsbyggnadsnämnden för nödvändiga trafik-

säkerhetshöjande åtgärder våren 2018, i anslutning till skolan på kom-

munens väg och befintligt industriområde i samråd med berörd markä-

gare. Även detta anslagsbehov finansieras genom ökad upplåning 2018. 

Behovet av skolskjuts till/från den nya skolan p.g.a. icke trafiksäker 

skolväg för elever upphör därmed. 

 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) samt AnneMarie Grennhag (M) yrkar 

bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Protokollsanteckning 

Staffan Eklöf (SD) för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande: 

”Trafiksäkerheten för våra skolbarn är mycket viktig. Det ska inte finnas osä-

kerhet om huruvida budgeterade medel räcker till nödvändiga trafiksäkerhets- 

höjande åtgärder i anslutning till skolorna. 

Det är konstaterat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga i detta 

ärende. Skolan är placerad i ett industriområde och det handlar om låg- och 

mellanstadieelever. Därför bör trafiksäkerhetshöjande åtgärder finnas på plats 

vid skolstart. För att säkerställa att åtgärderna är genomförda till skolstart hös-

ten 2018 föreslår vi att 10 mnkr anslås i form av investeringsmedel till stads-

byggnadsnämnden för nödvändiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder våren 2018,  



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-12-21  

33   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

i anslutning till skolan på kommunens väg och befintligt industriområde i sam-

råd med berörd markägare. Även detta anslagsbehov anser vi ska finansieras 

genom ökad upplåning 2018. Behovet av skolskjuts till/från den nya skolan 

p.g.a. icke trafiksäker skolväg för elever upphör därmed.” 

Omröstning 

Ordförande ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-

slaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Staffan Eklöfs (SD) yrkande. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (M) x   

Kent Ly (M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (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   

Margareta Sylvan (MP) x   

Staffan Eklöf (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 14 1  

Kommunstyrelsen har alltså med 14 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit kommunal-

rådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för F-6 skola 

på fastigheten Tahe 1:64 innebärande en ombyggnation uppgående till 

67 mnkr godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att hyra in aktuell fastighet samt att 

bygga om lokalerna i enlighet med barn- och utbildningsnämndens  

lokalprogram.  

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden verka för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

genomförs i anslutning till fastigheten Tahe 1:64.  
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 67 mnkr anslås i form av investeringsmedel till tekniska nämnden för 

genomförande av ombyggnationen. Medlen fördelas med 35 mnkr 2018 

och 32 mnkr 2019. 

 Tillkommande anslagsbehov 2018 uppgående till 35 mnkr finansieras 

genom ökad upplåning.  

 Återstående anslagsbehov 2019 uppgående till 32 mnkr inarbetas i 

kommunstyrelsens förslag till VIP 2019-2021.   

Reservation 

Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt ändrings- 

yrkande. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2017-12-21 

Yrkanden 

Ann-Marie Nilsson (C), Andreas Sturesson (KD), Ilan De Basso (S),  

AnneMarie Grennhag (M), Anna Carlsson (S) och Thomas Bäuml (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändring-

en att 3:e strecksatsen ges följande lydelse: 

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden verka för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

genomförs i anslutning till fastigheten Tahe 1:64. Det är kontstaterat att 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga. För att säkerställa att åt-

gärderna är genomförda till skolstart hösten 2018 anslås 10 mnkr i form 

av investeringsmedel till stadsbyggnadsnämnden för nödvändiga trafik-

säkerhetshöjande åtgärder våren 2018, i anslutning till skolan på kom-

munens väg och befintligt industriområde i samråd med berörd markä-

gare. Även detta anslagsbehov finansieras genom ökad upplåning 2018. 

Behovet av skolskjuts till/från den nya skolan p.g.a. icke trafiksäker 

skolväg för elever upphör därmed. 

Beslutsordning 

Kommunfullmäktige upptar först till avgörande Staffan Eklöfs (SD) yrkade 

ändring. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på ändrings- 

yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för avslag på yrkandet. 

Nej-röst för bifall till yrkandet. 

 

Upprop förrättas och därvid avges 72 ja-röster mot 8 nej-röster varjämte en 

ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1. 
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Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå ändringsyrkandet. 

 

Härefter beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag i 

övrigt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till lokalprogram för F-6 skola 

på fastigheten Tahe 1:64 innebärande en ombyggnation uppgående till 

67 mnkr godkänns.  

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att hyra in aktuell fastighet samt att 

bygga om lokalerna i enlighet med barn- och utbildningsnämndens  

lokalprogram.  

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsnämnden verka för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

genomförs i anslutning till fastigheten Tahe 1:64.  

 67 mnkr anslås i form av investeringsmedel till tekniska nämnden för 

genomförande av ombyggnationen. Medlen fördelas med 35 mnkr 2018 

och 32 mnkr 2019. 

 Tillkommande anslagsbehov 2018 uppgående till 35 mnkr finansieras 

genom ökad upplåning.  

 Återstående anslagsbehov 2019 uppgående till 32 mnkr inarbetas i 

kommunstyrelsens förslag till VIP 2019-2021.   

Reservationer 

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Staffan Eklöfs (SD)  

ändringsyrkande. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Bun 

Tn 

Stbn 

Ekonomichefen 

 

 

 

 



Omröstningslista nr. 1 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2017 
§ 338. Investering i förhyrda skollokaler vid Tahe 1:64 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Carin Berggren                           (M)        Kristoffer Rasmussen                     X        

AnneMarie Grennhag                       (M)                                                 X        

Thomas Bäuml                             (M)                                                 X        

Bengt Regné                              (M)                                                 X        

Villbert Soleymanian                     (M)        Magnus Crona                             X        

Peter Jutterström                        (M)                                                 X        

Anders Jörgensson                        (M)                                                    X  

Kent Ly                                  (M)                                                 X        

Tevfik Altonchi                          (M)        Josef Zetterberg                         X        

Maria Magui                              (M)                                                 X        

Ola Helt                                 (M)        Joakim Dahlström                         X        

Bert-Åke Näslund                         (M)        Ulf Månsson                              X        

Elisabeth Mattsson                       (M)                                                 X        

Anton Eriksson                           (M)                                                 X        

Johnny Lilja                             (M)                                                 X        

Hans Hellström                           (M)                                                 X        

Christoffer Gullberg                     (M)        Christer Dahlberg                        X        

Andreas Sturesson                        (KD)                                                X        

Karin Hannus                             (KD)                                                X        

Margareta Strömberg                      (KD)                                                X        

Ulla Gunnevik Sandstedt                  (KD)                                                X        

Simon Rundqvist                          (KD)                                                X        

Ola Nilsson                              (KD)                                                X        

Werner Hilliges                          (KD)                                                X        

Gabriella Lönn                           (KD)       Kjell Olsson                             X        

Anders Hulusjö                           (KD)                                                X        

Ewa Jonsson                              (KD)                                                X        

Ann-Marie Nilsson                        (C)                                                 X        

Anders Samuelsson                        (C)                                                 X        

Maria Lillieström                        (C)                                                 X        

Emelie Walfridsson                       (C)        Leif-Arne Andersson                      X        

Rikard Bunnvik                           (C)        Ingegerd Hugosson                        X        

Carl Johan Stillström                    (C)                                                 X        

Anna Mårtensson                          (L)                                                 X        

Bertil Rylner                            (L)                                                 X        

Inger Gustafsson                         (L)                                                 X        

Ingvar Åkerberg                          (L)                                                 X        

Lars-Evert Sahlin                        (S)                                                 X        

Harriet Roosquist                        (S)                                                 X        

Rolf Wennerhag                           (S)        Hans Holtz                               X        

Mona Forsberg                            (S)                                                 X        

Magnus Johansson                         (S)                                                 X        

Karin Widerberg                          (S)                                                 X        

Hans-Lennart Stenqvist                   (S)                                                 X        

Anette Höglund                           (S)                                                 X        

Gabriel Marko                            (S)                                                 X        

Patricia Melin                           (S)        Tuma Vergili                             X        

Carina Sjögren                           (S)                                                 X        

Henrik Andersson                         (S)                                                 X        

Gabriella Sjöberg                        (S)                                                 X        



Omröstningslista nr. 1 (forts.) 
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2017 
§ 338. Investering i förhyrda skollokaler vid Tahe 1:64 

 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Krister Johansson                        (S)                                                 X        

Tord Sundqvist                           (S)                                                 X        

Ingalill Dahlgren Nyberg                 (S)                                                 X        

Eva Swedberg                             (S)                                                 X        

Ilan De Basso                            (S)                                                 X        

Elin Rydberg                             (S)                                                 X        

Britt-Marie Glaad                        (S)                                                 X        

Andreas Persson                          (S)                                                 X        

Lynn Carlsson                            (S)                                                 X        

Jens-Ove Isaksson                        (S)                                                 X        

Katja Öz                                 (S)                                                 X        

Anna Carlsson                            (S)                                                 X        

Mikael Rydberg                           (S)                                                 X        

Margareta Sylvan                         (MP)                                                X        

David Jersenius                          (MP)                                                X        

Peter Alsén                              (MP)                                                X        

Mats Rappe                               (MP)       Andreas Öggesjö                          X        

Mats Weidman                             (MP)                                                X        

John Hultberg                            (MP)                                                X        

Ciczie Weidby                            (V)                                                 X        

Bengt-Åke Berg                           (V)                                                 X        

Moa-Sara Marakatt                        (V)                                                 X        

Jerry Hansson                            (V)                                                 X        

Ylva-Britt Söderström                    (SD)                                                 X      

Kristian Aronsson                        (SD)                                                 X      

Henric Andersson                         (SD)       Gunnel Granberg                           X      

Staffan Eklöf                            (SD)                                                 X      

Jan-Ove Lipponen                         (SD)                                                 X      

Anita Winberg                            (SD)                                                 X      

Beata Zander                             (SD)       Mikael Zander                             X      

Cristina Gustavsson                      (SD)                                                 X      

  SUMMA: 72 8 0 1 
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§ 339 

Ersättare i äldrenämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Manige Beik Ahl (S) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Manige Beik Ahl (S) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ersättare i äldrenämnden utses Irene Folkevik (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

M Beik Ahl 

I Folkevik 

Än 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 340 

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Sophie Jörnelius har hem-

ställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Jönköpings tings-

rätt. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Sophie Jörnelius beviljas begärt entledigande. 

 Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Sven-Ingemar  

Svensson (KD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

S Jörnelius 

S-I Svensson 

Jönköpings tingsrätt  

Löneservice 

U Freijd 
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§ 341 

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Sara Bäckman (KD) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och  

utbildningsnämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Sara Bäckman (KD) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Haykanush  

Vardanyan (KD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

S Bäckman 

H Vardanyan 

Bun 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 342 

Ledamot i Södra Munksjön Utvecklings AB 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Anders Jörgensson (M) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i Södra Munksjön  

Utvecklings AB. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Anders Jörgensson (M) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ledamot i Södra Munksjön Utvecklings AB utses Hanns Boris 

(KD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Jörgensson 

H Boris 

Jönköpings Rådhus AB 

SMUAB 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 343 

 

Ledamot och ordförande i AB Norrahammars Kommunala Bostäder 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Anders Jörgensson (M) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot och ordförande i AB 

Norrahammars Kommunala Bostäder. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Anders Jörgensson (M) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ledamot och ordförande i AB Norrahammars Kommunala  

Bostäder utses Ulf Månsson (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Jörgensson 

U Månsson 

Jönköpings Rådhus AB 

NKBo 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 344 

Ledamot och ersättare i äldrenämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Anna Nordenankar (M) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i äldrenämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Anna Nordenankar (M) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ledamot i äldrenämnden utses nuvarande ersättaren Elisabet 

Mattsson (M). 

 Till ny ersättare i äldrenämnden utses Sven Enar Johansson (M).  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A Nordenankar 

E Mattsson 

S E Johansson 

Än 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 345 

Ersättare i äldrenämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Moderaterna har att tillsätta 

en vakant plats som ersättare i äldrenämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Till ny ersättare i äldrenämnden utses Anna Lena Näslund (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

A L Näslund 

Än 

Löneservice 

U Freijd 

 

 

 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-12-21  

43   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
§ 346 

Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Björn Svensson (SD) har 

hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och hälso-

skyddsnämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Björn Svensson (SD) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Ida Bengtsson 

(SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

B Svensson 

I Bengtsson  

Mhn 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 347 

Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Valberedningen anmäler i skrivelse 2017-12-21 att Britt-Marie Gyllensvaan 

(MP) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Britt-Marie Gyllensvaan (MP) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Rickard  

Almers (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

B-M Gyllensvaan 

R Almers 

Mhn 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 348 

Ersättare i stadsbyggnadsnämnden 
 

Valberedningen anmäler att Mikael Ekström (C) har hemställt om entledigande 

från uppdraget som ersättare i stadsbyggnadsnämnden. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut: 

 Mikael Ekström (C) beviljas begärt entledigande. 

 Till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden utses Christian Holmeskär 

(C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valberedningens förslag bifalls. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

M Ekström 

C Holmeskär 

Stbn 

Löneservice 

U Freijd 
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§ 349 

Avslutning 
 

Ordförande Anders Hulusjö (KD) tackar kommunfullmäktiges ledamöter och 

ersättare samt personal som tjänstgör vid sammanträdena för ett gott samar-

bete. Ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) framför 

kommunfullmäktiges tack till ordföranden och önskar honom och hans familj 

en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

 

 

 
 


