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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 17.00 – 22.10

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Monica Andersson, jurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Rydh (S) och Ingrid Öquist (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset Jönköping, 2014-03-06 kl. 16.30
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Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande
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Magnus Rydh

Ingrid Öquist
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunfullmäktige (ej § 35, 43-44)

Datum för sammanträde

2014-02-27

Datum för anslags uppsättande

2014-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-03-29
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Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 17.00 – 22.10

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Monica Andersson, jurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Rydh (S) och Ingrid Öquist (M)

1

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragraf 35, 43-44

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Magnus Rydh (S)

Ingrid Öquist (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige (§ 35, 43-44)

Datum för sammanträde

2014-02-27

Datum för anslags uppsättande

2014-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-03-22

Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Agneta Hugander (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Sema Kösebas (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Sara Larsson (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Karin Hannus (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Eva Stråth (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Rydberg (S)
Greger Svensson (S)
Rolf Wennerhag (S)

Logg
Från kl. 17.00
Bo Grennhag autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Andreas Grubbström autoers. kl. 17.00
Anna Larsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Lars Hoel autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19.48 § 34, Jan Birgersson ers. kl. 19.48 § 35
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Annelie Wiik autoers. kl. 17.00 till kl. 17.05 § 24, ord. ankom kl. 17.05 § 25
Olof Darelid autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00
Sander Eskilsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.13 § 26, ord. ankom kl. 17.13 § 27
Rune Olsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Annelie Wiik ers. kl. 17.05 § 25
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Ann-Marie Hedlund autoers. kl. 17.00
Bertil Rylner autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19.33 § 33, Stefan Gustavsson ers. kl. 19.33 § 34
Från kl. 17.00
Marie Söderström autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Christopher Rydell (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Från kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kjell Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Fatime Elezi autoers. kl. 17.00 till kl. 17.10 § 24, ord. ankom kl. 17.10 § 25
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Åsa Liborn autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 24

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 25

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2014-02-05 att utse Greger Svensson (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Lisa Maria Ek (S) samt att utse Fatime Elezi (S) till
ny ersättare i kommunfullmäktige.
Ordföranden hälsar kommunfullmäktiges nye ledamot och nya ersättare välkomna.
Ordföranden meddelar att kommunfullmäktiges presidium har öppnat
hashtagen #jkpgkf på Twitter. Därmed har ett gemensamt forum skapats för att
kommentera sammanträdena som i förlängningen kan innebära ett större politiskt engagemang och intresse från allmänhetens sida.
Nils-Erik Davelid (FP) ger en kort information om det Leader-arbete där Jönköpings kommun ingår. Boken ”Gör det omöjliga möjligt” delas ut.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 26

Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn
Ks 2014:133 600
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) föreslår med hänvisning till
vad som anförs i motion 2014-02-06 att skriftliga rutiner tas fram som underlättar för kommunanställda att anmäla, samverka och vidta andra åtgärder när
man får kännedom om eller misstänker att barn utsatts för personbrott.
Beslutsunderlag
Motion 2014-02-06
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 27

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om tak över cykelparkeringarna på Kålgårdsskolan

b) om fria resor för seniorer inom kollektivtrafiken
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om tak över cykelparkeringarna på Kålgårdsskolan
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om fria resor för seniorer inom kollektivtrafiken överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
T Lindqvist
B Grönvall
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 28

Interpellation om flyktingungdomars studiemöjligheter
Ks/2014:100 600
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2014-01-28 att det i Jönköpings
kommun finns ett antal ungdomar med flyktingbakgrund som saknar behörighet, kunskaper och färdigheter motsvarande svensk grundskola. Mot denna
bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson
(KD) följande:
– Vilka förkunskaper, vilken kompetens, krävs av ungdomar med denna bakgrund för att bli antagen till en gymnasial utbildning?
– Vilka speciella satsningar gör avseende denna elevkategori?
Kommunfullmäktige har 2014-01-30 § 6 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 av
kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-01-28
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) interpellationssvar 2014-02-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 29

Interpellation om förstelärare i kommunens skolor
Ks/2014:102 600
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2014-01-28 att regeringen har avsatt
pengar för s.k. karriärtjänster för lärare i grundskolan och gymnasieskolan.
2013 erhöll Jönköpings kommun 49 förstelärare och i februari ansöker kommunen om ytterligare 186 tjänster. Mot denna bakgrund vill Jerry Hansson (V)
fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) följande:
1. Hur många förstelärare respektive lektorer finns idag i Jönköpings
grundskolor och gymnasieskolor?
2. Hur många sådana tjänster planeras i framtiden?
3. Hur och på vilka grunder har och kommer dessa tjänster att tillsättas?
4. Vilka uppdrag tillkommer i och med karriärtjänsten?
5. Vilka nuvarande ordinarie arbetsuppgifter tas bort?
6. Vilka minskar i omfattning?
7. Med anledningar av fråga 4-6: hur påverkar detta arbetstiden/timfördelningen?
8. Hur är uppdrag och kriterier för dess tjänster formulerade och dokumenterade?
9. Vad innebär det att lönehöjningen är varaktig?
Kommunfullmäktige har 2014-01-30 § 7 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 av
kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-01-28
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) interpellationssvar 2014-02-14
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 30

Interpellation om media och integritet i kommunala verksamheter
Ks/2014:101 700
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) ställer i interpellation daterad 2014-01-27 ett antal frågor
om media och personlig integritet i kommunala verksamheter. Bakgrunden är
ett TV-program där en patient som avled i cancer på ett sjukhus blev filmad,
utan sin eller de anhörigas vetskap och medgivande. Den avlidnes anhöriga
uppges sett programmet av en tillfällighet och stämde det ansvariga landstinget
för brott mot sjukvårdssekretessen och för den kränkning som de efterlevande
lidit av publiciteten. Mot denna bakgrund vill Jerry Hansson (V) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande:
– Hur är beredskapen i kommunala verksamheter inom äldreomsorg, sjukvård, skyddat boende för våldutsatta kvinnor och barn m.m. rörande missgrepp av denna och liknande karaktär?
– Finns det någon policy rörande detta i Jönköpings kommun?
Kommunfullmäktige har 2014-01-30 § 8 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 av
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-01-27
Kommunstyrelsens ordförande Mats Greens (M) interpellationssvar inkommet
2014-02-13
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 31

Interpellation om projekt Företagarskola
Ks/2014:104 140
Sammanfattning
Elin Rydberg (S) anför i interpellation 2014-01-29 att projektet Företagarskola
leder till ökad segregation och att kostnaderna i förhållande till förväntat utfall
är oproportionerligt stora. Mot denna bakgrund vill Elin Rydberg (S) fråga
kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) följande:
– Vilken totalbudget har projektet?
– Hur stora resurser har hittills tagits i anspråk inom projektet?
– Hur många deltagare har hittills deltagit i projektet?
– Hur många nya företag har skapats och vilka är resultaten hittills?
Kommunfullmäktige har 2014-01-30 § 9 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-27 av
kommunalrådet Anna Mårtensson (FP).
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-01-29
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) interpellationssvar 2014-02-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
Med anledning av att interpellanten ej är närvarande vid dagens sammanträde
beslutar kommunfullmäktige följande:
– Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 32

Fråga om hundrastplats i Friaredalen
Ks/2014:149 339
Eva Swedberg (S) påtalar vikten av hundrastplatser och vill fråga tekniska
nämndens ordförande Anders Jörgensson (M) om nämnden fortfarande inte har
råd att anlägga en hundrastplats i Friaredalen.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 33

Fråga om framtagande av detaljplaner
Ks/2014:150 214
Baris Belge (S) vill fråga stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson (C) i vilken ordning nämnden prioriterar framtagandet av detaljplaner
för olika områden.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 34

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013
Ks/2014:96 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 överlämnas till kommunfullmäktige för
godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 daterad 2014-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-02-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2013 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkande
Mats Green (M), Ilan De Basso (S), Kenneth Kindblom (V) och Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Protokollsanteckning
Mats Green (M) låter till protokollet anteckna ett tack till personal på Jobbtorg
och kommunens arbetsmarknadsavdelning samt personal som arbetar med försörjningsstöd.
Ilan De Basso (S) instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-27

§ 35

Överenskommelse om flyktingmottagande 2014-2015 samt förslag
till förändringar som berör mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
Ks/2014:90 133
Sammanfattning
Socialnämnden presenterar förslag till avtal med Länsstyrelsen om flyktingmottagande för 2014 och 2015. Socialnämnden har behandlat ärendet
2014-01-21 § 8 och föreslår bl.a. att Jönköpings kommun åtar sig att under
2014 ta emot 80 nyanlända och under 2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen
är 370 personer för år 2014 samt 350 personer för år 2015.
Socialnämnden har också 2013-1217 § 204 föreslagit ett antal förändringar
som berör mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, vilket också behandlas i detta ärende.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-12-17 § 204 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-01-21 § 8 med tillhörande handlingar
Förslag till överenskommelse om mottagande av nyanlända invandrare
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-01-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända invandrare för åren 2014 och 2015 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och under
2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning
från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för år 2014
samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn
som beviljas uppehållstillstånd.
− Socialnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med
förslag på hur medel i fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet kan tas i anspråk för marknadsföringsinsatser riktade till privata
fastighetsvärdar och privatpersoner i syfte att erhålla bostäder för flyktingmottagande.
− Socialnämnden ges i uppdrag att initiera fadderverksamhet för nyanlända
flyktingar.
− Antalet asylplatser på Vårsol Sara utökas från 6 till 10.
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− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig uppräkning av vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
− Socialnämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande
upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar det tillägget i sista strecksatsen
i sitt förslag att socialnämndens uppdrag ska återredovisas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända invandrare för åren 2014 och 2015 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att under år 2014 ta emot 80 nyanlända och under
2015 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning
från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 370 personer för år 2014
samt 350 personer för år 2015, vilket inkluderar de ensamkommande barn
som beviljas uppehållstillstånd.
− Socialnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med
förslag på hur medel i fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet kan tas i anspråk för marknadsföringsinsatser riktade till privata
fastighetsvärdar och privatpersoner i syfte att erhålla bostäder för flyktingmottagande.
− Socialnämnden ges i uppdrag att initiera fadderverksamhet för nyanlända
flyktingar.
− Antalet asylplatser på Vårsol Sara utökas från 6 till 10.
− I avtalet med Vårsol Sara tillförs en paragraf om årlig uppräkning av vårdavgifter.
− Med Vårsol Sara upprättas ett särskilt avtal som avser tillfälliga akutplatser.
− Socialnämnden ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur ett ökat mottagande
upp till 17 asylplatser bäst kan organiseras. Uppdraget ska återredovisas till
kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkanden
Peter Lundvall (MP), Ola Nilsson (KD) och Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Per Svenhall (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning följande:
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenhalls (SD) avslagsyrkande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Sn
Diariet
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§ 36

Förslag om minskat antal mandat i Jönköpings kommunfullmäktige
– Delrapport från parlamentariska kommittén
Ks/2013:275 101
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-26 § 18 att överlämna en motion för
partiöverläggningar i parlamentariska kommittén. I motionen föreslås att Jönköpings kommun fr.o.m. mandatperioden 2014–2018 ska minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2012-08-30 § 252 har parlamentariska kommittén efter överläggningar nu lämnat en delrapport avseende frågan.
Beslutsunderlag
Parlamentariska kommitténs skrivelse 2013-05-14
Delrapport från parlamentariska kommittén ”Förslag om minskat antal mandat
i Jönköpings kommunfullmäktige” 2013-05-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Antalet ledamöter i Jönköpings kommuns kommunfullmäktige minskas från
nuvarande 81 till 61.
– Ändringen föreslås träda i kraft fr.o.m. mandatperioden 2014–2018.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslaget från den politiska majoriteten i parlamentariska kommittén tillstyrks innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis
ska bestå av 81 ledamöter.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) förslag till beslut innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis ska bestå av 81 ledamöter.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) instämmer.
Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), med instämmande av kommunalrådet Anna Mårtensson (FP), låter till protokollet anteckna följande:
”Vi ställer oss bakom kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag till beslut om
Justerandes signatur
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att bibehålla 81 ledamöter i kommunfullmäktige. Vårt instämmande i beslutssatsen innebär dock inte att vi delar alla de åsikter som förts fram i anförandetexten.”
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Greenhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x

Summa

5

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster och 10 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslaget från den politiska majoriteten i parlamentariska kommittén tillstyrks innebärande att Jönköpings kommunfullmäktige även fortsättningsvis
ska bestå av 81 ledamöter.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkanden
Carina Sjögren (S), Kenneth Kindblom (V), Ingvar Åkerberg för FP-gruppen,
Åke Johansson (C), Simon Rundqvist för KD-gruppen, Peter Lundvall för
MP-gruppen, Alf Gustafsson (S) och Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
AnneMarie Greenhag för M-gruppen, Kristina Winberg (SD) och Bengt Regné
(M) yrkar bifall till Mats Greens (M) förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning följande:
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Reservation
M-och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
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§ 37

Justering av beslut fattade i VIP 2014-2016 avseende utdelning,
investering m.m.
Ks/2014:98 049
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2013-10-31 § 279 fattat beslut om utdelning från
Bostads AB VätterHem med 14 mnkr för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål. I dagsläget föreligger ett förslag till överenskommelse mellan de
kommunala bostadsbolagen, socialnämnden samt tekniska nämnden innebärande fortsatt införande av så kallade bostadssociala kontrakt. Överenskommelsen innebär vidare att utdelningen från Bostads AB VätterHem upphävs.
Därutöver föreslås att en extra utdelning till Jönköpings kommun genomförs
2014 uppgående till totalt 7 mnkr från Jönköpings Rådhus AB. Medlen avser
att täcka tillkommande kostnader för Jönköpings kommun föranledda av att
kostnader som tidigare belastat Rådhus AB från och med 2014 istället belastar
Jönköpings kommun. De kostnader som avses är dels kommunens köp av
evenemangsfunktion i Destination Jönköpings AB samt dels kommunens övertagande av ansvaret för drift av samtliga parkeringshus.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Beslut i samband med VIP 2014-2016 om utdelning med 14 mnkr från Bostads
AB VätterHem år 2014 att användas för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål upphävs.
− Anslaget för inköp av bostäder uppgående till 8 mnkr i investeringsbudget
2014 utgår.
− Resultatbudgeten för år 2014 försämras med 14 mnkr under verksamheten
Finansiering.
− Ovannämnda beslut gäller under förutsättning att överenskommelse gällande bostadssociala kontrakt och hyresrabatt träffas mellan kommunens
bostadsbolag, socialnämnden samt tekniska nämnden.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 3
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
kommunstyrelsens verksamhet föranledd av överföring av ansvaret för genomförande av evenemangsverksamhet från Programbolaget i Jönköping
AB till Destination Jönköping AB.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 4
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
Justerandes signatur
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tekniska nämndens verksamhet föranledd av tekniska nämndens övertagande av ansvar för drift av parkeringshus som ägs av Jönköpings kommuns
Parkerings AB.
− Kommunstyrelsen tillförs 3 mnkr 2014 för genomförande av evenemangsverksamhet via Destination Jönköping AB.
− Tekniska nämnden tillförs 4 mnkr 2014 för drift av parkeringshusen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Beslut i samband med VIP 2014-2016 om utdelning med 14 mnkr från Bostads
AB VätterHem år 2014 att användas för bostadspolitiska och bostadssociala
ändamål upphävs.
− Anslaget för inköp av bostäder uppgående till 8 mnkr i investeringsbudget
2014 utgår.
− Resultatbudgeten för år 2014 försämras med 14 mnkr under verksamheten
Finansiering.
− Ovannämnda beslut gäller under förutsättning att överenskommelse gällande bostadssociala kontrakt och hyresrabatt träffas mellan kommunens
bostadsbolag, socialnämnden samt tekniska nämnden.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 3
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
kommunstyrelsens verksamhet föranledd av överföring av ansvaret för genomförande av evenemangsverksamhet från Programbolaget i Jönköping
AB till Destination Jönköping AB.
− Jönköpings Rådhus AB uppdras att lämna en extra utdelning 2014 på 4
mnkr till Jönköpings kommun i syfte att täcka tillkommande kostnad inom
tekniska nämndens verksamhet föranledd av tekniska nämndens övertagande av ansvar för drift av parkeringshus som ägs av Jönköpings kommuns
Parkerings AB.
− Kommunstyrelsen tillförs 3 mnkr 2014 för genomförande av evenemangsverksamhet via Destination Jönköping AB.
− Tekniska nämnden tillförs 4 mnkr 2014 för drift av parkeringshusen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Bostads AB VätterHem
Destination Jönköping AB
Tn
Sn
Ekonomichefen
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§ 38

Tillägg till föreskrifter för naturreservatet Rocksjön
Ks/2013:514 265
Sammanfattning
Nya föreskrifter har tagits fram för naturreservatet Rocksjön. I dessa har nya
föreskrifter gällande kanotverksamhet införts för en bättre anpassning och hänsyn till naturvärden och särskilt fågellivet. Syftet med naturreservatet är i lika
grad att bevara områden för rekreation och friluftsliv samt bevarande av naturvärden och utvecklande av dessa.
Stadsbyggnadskontoret genomförde en utredning avseende kanotingens påverkan på naturen i naturreservatet Rocksjön. Förslaget var föremål för samråd
under vintern 2011-12. Ändringarna i föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27 § 272 men överklagades och återförvisades
2013-03-28 till kommunen för ny handläggning av formella skäl. Stadsbyggnadsnämnden föreslår nu tillägg till föreskrifterna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 445 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadsbyggnadsnämndens förslag 2013-12-12 § 445 till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet Rocksjön antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Det antecknas att förslaget till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet
Rocksjön avser handlingar som ska vara förbjudna inom reservatet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadsbyggnadsnämndens förslag 2013-12-12 § 445 till tillägg till föreskrifterna för naturreservatet Rocksjön antas.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkande
Anders Samuelsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 39

Tillägg till skötselplan för naturreservatet Rocksjön
Ks/2013:512 265
Sammanfattning
Nya föreskrifter har tagits fram för naturreservatet Rocksjön. I dessa har nya
föreskrifter gällande kanotverksamhet införts för en bättre anpassning och hänsyn till naturvärden och särskilt fågellivet. Syftet med naturreservatet är i lika
grad att bevara områden för rekreation och friluftsliv samt bevarande av naturvärden och utvecklande av dessa.
Stadsbyggnadskontoret genomförde en utredning avseende kanotingens påverkan på naturen i naturreservatet Rocksjön. Förslaget var föremål för samråd
under vintern 2011-12. Ändringarna i föreskrifterna antogs av kommunfullmäktige 2012-09-27 § 272 men överklagades och återförvisades 2013-0328 till kommunen för ny handläggning av formella skäl. Stadsbyggnadsnämnden lämnar nu förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-12-12 § 444 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) antas stadsbyggnadsnämndens förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) antas stadsbyggnadsnämndens förslag till tillägg till skötselplanen för naturreservatet Rocksjön.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 40

Justering av gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Ks/2013:502 107
Sammanfattning
En översyn av gällande gemensamt ägardirektiv har genomförts främst med
anledning av att Jönköpings Rådhus AB beslutat om ett standardardiserat anställningsavtal för VD i koncernen samt förtydliganden kring anställningsrutiner vid VD-rekrytering.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-28 med bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-15 § 4 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
– Det gemensamma ägardirektivet ska bekräftas på bolagsstämma i respektive
bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till gemensamt ägardirektiv för bolagen i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
– Det gemensamma ägardirektivet ska bekräftas på bolagsstämma i respektive
bolag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkande
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB, Finanschefen
Justerandes signatur
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§ 41

Justering av särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen
Ks/2013:404 107
Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning i kommunallagen och lagen om offentlig
upphandling har nya särskilda ägardirektiv för samtliga bolag i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen, exklusive bostadsbolagen, bekräftats på årsstämmor.
Föreliggande förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen i Jönköpings
Rådhus AB-koncernen berör förutom ny lagstiftning även förnyade målsättningar för bostadsbyggande, införande av målsättningar för integrationsarbete i
särskilda ägardirektiv istället för gemensamt ägardirektiv samt justering av
direktivet av byggnation av seniorbostäder.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17
Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på extra bolagsstämma i respektive bolag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Det antecknas vikten av att berörda bolag informeras om de justerade ägardirektiven.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på extra bolagsstämma i respektive bolag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Slutredovisning av uppdrag att i enlighet med avtal med Jönköping
Curling Club projektera och låta bygga en ny curlinghall
Ks/2013:481 293
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektering samt byggnation av ny curlinghall som ersättning för befintlig curlinghall som kommunen förvärvat och låtit
riva. Detta för att projektet med byggnation av nya ishallar på Rosenlundsområdet skulle vara genomförbart. Stadskontoret föreslår sammanfattningsvis att
tekniska nämndens slutredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-11-12 § 241 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-12-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-12-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av curlinghall på fastigheten Åkerfältet 4 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens slutredovisning av byggnation av curlinghall på fastigheten Åkerfältet 4 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Avgift för borgerliga vigslar
Ks/2014:111 112
Sammanfattning
Jönköpings kommun anordnar för närvarande borgerlig vigsel utan kostnad för
de som ska vigas. För tillhandahållande av tjänster har kommunen enligt kommunallagen rätt att ta ut en avgift som täcker självkostnaden. Stadskontoret
föreslår därmed att en avgift för borgerlig vigsel om 500 kronor införs fr.o.m.
2014-03-01.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-03 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Vid borgerlig vigsel ska avgift tas ut med 500 kr.
− Avgift ska tas ut för borgerlig vigsel som förrättas fr.o.m. 2014-03-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Yrkanden
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med det tillägget
att avgift inte tas ut för bokningar av vigslar gjorda före 2014-03-01.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yrkar att förslaget om införande av avgift
avslås.
Omröstning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Greenhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Per Johansson (M)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Mats Greens (M) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Vid borgerlig vigsel ska avgift tas ut med 500 kr.
− Avgift ska tas ut för borgerlig vigsel som förrättas fr.o.m. 2014-03-01. Undantag gäller för vigslar som bokats före 2014-03-01.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) avslagsyrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Yrkanden
Mats Green (M) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kenneth Kindblom (V), Alf Gustafsson (S) och Marcus Fredriksson (S) yrkar
att förslaget om införande av avgift avslås.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning genomförs. Därvid avges 50 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte
en ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
− Vid borgerlig vigsel ska avgift tas ut med 500 kr.
− Avgift ska tas ut för borgerlig vigsel som förrättas fr.o.m. 2014-03-01. Undantag gäller för vigslar som bokats före 2014-03-01.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Tf kanslichef
Ubf, Vigseladministrationen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Förslag till ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Ks/2013:478 460
Sammanfattning
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel fastställdes av kommunfullmäktige
2011-10-06 § 307. Miljönämnden föreslår nu en ändring av 6 och 16 §§ i
taxan.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2013-11-13 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel
2013-10-31
Kommunstyrelsens beslut 2013-12-04 § 409 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-01-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Taxan för offentlig kontroll av livsmedel, 6 och 16 §§, ändras enligt vad
som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande.
− Ändringarna gäller från och med 2014-03-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-02-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Taxan för offentlig kontroll av livsmedel, 6 och 16 §§, ändras enligt vad
som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande
2014-01-23.
− Ändringarna gäller från och med 2014-03-01.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
− Taxan för offentlig kontroll av livsmedel, 6 och 16 §§, ändras enligt vad
som framgår av kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande
2014-01-23.
− Ändringarna gäller från och med 2014-03-01.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Mn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Justering av riktlinjer för riskhantering
Ks/2013:522 045
Sammanfattning
Ledningsutskottet beslutade 2013-04-08 § 26 att uppdra till stadskontoret att se
över kommunens finansföreskrifter och vid behov återkomma med förslag på
ändringar och kompletteringar. Riktlinjer för riskhantering föreslås nu justeras
främst avseende punkt 3 Finansieringsrisk. Förändringarna innebär bl.a. en
minskad finansieringsrisk för att möta de synpunkter som framförts vid den
kreditvärderingsprocess av Jönköpings kommun som pågått under året samt ett
utökat ansvar för finansieringsrisken för varje enskilt bolag inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Förslag till ändringar i Riktlinjer för riskhantering antas.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-01-29
Kommunstyrelsens beslut
– Förslag till ändringar i Riktlinjer för riskhantering antas.
– Riktlinjerna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Riktlinjer för riskhantering läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Nicklas Bengtsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP) anhåller i skrivelse 2014-02-17 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Nicklas Bengtsson (FP) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
N Bengtsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-02-27 att Stina Sinclair (KD) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Stina Sinclair (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Susanne Agerbring (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Sinclair
S Agerbring
Ks
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Ledamot samt suppleant i Jönköping Airport AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-02-27 att Ilan De Basso (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i Jönköping Airport AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ilan De Basso (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i Jönköping Airport AB utses nuvarande suppleanten
Sten-Åke Karlsson (S).
– Till ny suppleant i Jönköping Airport AB utses Ilan De Basso (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
I De Basso
S-Å Karlsson
Jönköping Airport AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014
§ 43 Avgift för borgerliga vigslar
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Sema Kösebas
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Eva Stråth
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Rydberg
Greger Svensson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(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)
(KD)
(KD)
(KD)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Bo Grennhag

Andreas Grubbström
Anna Larsson
Lars Hoel

Jan Birgersson

Olof Darelid

Lennart Edlund

Ja
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

Nej

Rune Olsson

Annelie Wiik

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund
Bertil Rylner
Stefan Gustavsson
Marie Söderström

Gabriel Marco

Magnus Johansson

Kjell Johansson

Avst

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

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014
§ 43 Avgift för borgerliga vigslar
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Jan Ericson
Anders Gustafsson

Marcus Fredriksson

Åsa Liborn

Kenneth Kindblom
X
X
X
50
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