JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 13.00 – 17.42

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Sven Eliasson, jurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

AnneMarie Grennhag (M) och Elinor Klasson (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset Jönköping, 2015-02-05 kl. 16.30

Underskrifter

1

Paragraf 1-26

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

AnneMarie Grennhag

Elinor Klasson

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

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2015-01-29

Datum för anslags uppsättande

2015-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

ej § 9,13

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-02-28
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Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 13.00 – 17.42

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Sven Eliasson, jurist
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

AnneMarie Grennhag (M) och Elinor Klasson (S)

1

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragraf 9, 13

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

AnneMarie Grennhag

Elinor Klasson

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

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2015-01-29

Datum för anslags uppsättande

2015-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

§ 9,13

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-02-21

Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
Ledamot
Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regné (M)
Johan Bjenning (M)
Peter Jutterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altonchi (M)
Cecilia Knypegård (M)
Eric Thulin (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Inger Krantz (M)
Anton Eriksson (M)
Johnny Lilja (M)
Mats Green (M)
Fredrik Nordenankar (M)
Andreas Sturesson (KD)
Karin Hannus (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ola Nilsson (KD)
Werner Hilliges (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Petersson (C)
Emelie Walfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan Stillström (C)
Anna Mårtensson (FP)
Patrick Nzamba (FP)
Louise Tollén (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
Rolf Wennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Rumi Uygul (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marko (S)
Patricia Melin (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)

Logg
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ola Helt autoers. kl. 13.00 till kl. 15.23 § 9, ord. ankom kl. 15.23 § 10
Från kl. 13.00, utgår kl. 16.46 § 10, Ola Helt ers. kl. 16.46 § 11
Vilbert Soleymanian autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Christoffer Gullberg autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Hanns Boris autoers. kl. 13.00 till kl. 16.50 § 10, ord. ankom kl. 16.50 § 11
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Astrid Johansson autoers. kl. 13.00
Gabriella Lönn autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.05
Leif-Arne Andersson ers. kl. 13.05
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 17.20 § 10, Inger Gustafsson ers. kl. 17.20 § 11
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 17.20 § 10, Bertil Rylner ers. kl. 17.20 § 11
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Susanna Björkman autoers. kl. 13.00
Magnus Johansson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Mikaela Frii autoers. kl. 13.00
Jens-Ove Isaksson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Elinor Klasson (S)
Eva Swedberg (S)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Amir Crnic (S)
Christopher Rydell (S)
Anna Carlsson (S)
Baris Belge (S)
Margareta Sylvan (MP)
David Jersenius (MP)
Seyoum Araya (MP)
Mats Rappe (MP)
Mats Weidman (MP)
John Hultberg (MP)
Anne Falk (V)
Bengt-Åke Berg (V)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Staffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Robert Andersson (SD)
Jessica Hellman (SD)

Ann-Sofie Orefjäll autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 16.09 § 9, Adrian Ericson ers. kl. 16.10 § 10
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Katja Öz autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Mikael Rydberg autoers. kl. 13.00
Hans Holtz autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Carl-Evert Werme autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ciczie Weidby autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ankom kl. 13.04
Bahman Pourjanaki autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Cristina Gustavsson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Gunnel Granberg autoers. kl. 13.00
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§ 1 Godkännande av dagordning

4

§ 2 Meddelanden
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§ 3 Motion om att ansluta Jönköpings kommun till den Europeiska
koalitionen mot rasism
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§ 4 Medborgarförslag för åtgärder
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30
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34
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Michael Wilhelmsson (S)

36
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§1

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2014-12-10 att lämna VindIn AB tillstånd
enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft på fastigheterna Svenstorp 5:1,
Mårtensdrätt 1:6, Karsäng 3:6 och Torestorp 1:7 i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2015-01-07 att utse Gunnel Granberg (SD) och Kent
Fransson (SD) till nya ersättare i kommunfullmäktige efter Per Svenhall (SD).
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-07 § 4 med tillhörande skrivelse om kommunstyrelsens politiska organisation för mandatperioden 2015-2018 bifogas
handlingarna.
Ordföranden hälsar de nya ersättarna välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
− Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Motion om att ansluta Jönköpings kommun till den Europeiska
koalitionen mot rasism
Ks/2015:106 109
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2015-01-27 att ett systematiskt arbete mot
rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska prägla Jönköpings kommun. Genom utbyte av erfarenheter med andra städer och kommuner ger det
möjlighet till ny kunskap som bidrar till att utveckla ett sådant arbete. Mot
denna bakgrund yrkar motionären att:
• Jönköpings kommun ansluter sig till Europeiska koalitionen av städer
mot rasism.
• Jönköpings kommun ansluter sig till det nätverk i vilket svenska kommuner ingår i.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-01-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
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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§4

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om utbyggnad av ”Olliewood” Jönköpings skatepark

b) om parkeringsrutor på Ekhagen
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om utbyggnad av ”Olliewood” Jönköpings skatepark
överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om parkeringsrutor på Ekhagen överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
M Ohlander
B Koutcho
Ks
Kfn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Interpellation om tillgång till förskoleplatser
Ks/2015:105 690
Sammanfattning
Bahman Pourjanaki (V) anför i interpellation 2015-01-27 att kommunen inte
klarar att erbjuda alla barn över 1,5 år en förskoleplats inom fyra månader efter
familjens ansökan. Mot denna bakgrund vill Bahman Pourjanaki (V) fråga
barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) följande:
1. Hur ser policyn i kommunen ut för rekrytering av förskolelärare?
2. Hur ska kommunen klara av att barnfamiljer inte hamnar i kläm fram till
att nya förskolor är på plats?
3. Hur långt har verkställigheten av beslutade nya förskoleplatser kommit?
4. Hur ser nämndens planering ut för att säkerställa tillgången till platser i
förskolan i framtiden?
5. Kommer Jönköpings kommun klara av arbetet utan att barngrupperna
blir för stora, med tanke på svårigheterna att anställa behörig personal?
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-01-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-26 av barn- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M).

Beslutet expedieras till:
AM Grennhag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Fråga om kommundelsrådens funktion
Ks/2015:112 009
Eva Swedberg (S) vill fråga kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) vilken
funktion kommundelsråden i Jönköping fyller och hur dessa funktioner ser ut i
praktiken.
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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§7

Fråga om försenad byggnation av nytt stadshus i Huskvarna
Ks/2015:113 200
Andreas Persson (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M) varför byggnationen av det nya stadshuset i Huskvarna inte har kommit igång samt hur tidsplanen för byggnationen ser ut.
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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§8

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020
Ks/2014:355 026
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till förnyad jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020. Det är en revidering av jämställdhetsplanen för
2012-2014 som kommunfullmäktige antog i december 2011.
Beslutsunderlag
Förslag till Jämställdhetsplan 2015-2020
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-18 med tillhörande bilaga
Samverkansprotokoll 2014-12-11 § 87
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-18 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2014-12-28 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-01-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med
följande tillägg:
− Den kommunövergripande jämställdhetsplanen revideras vartannat år av
kommunfullmäktige.
− Under rubriken ”Kommunens roll som tjänsteleverantör” görs följande tilllägg:
”Samtliga nämnder ska i samband med nästkommande revidering av jämställdhetsplanen återkomma till kommunfullmäktige med mer konkret utformade åtgärdsförslag.”
− Under rubriken ”Arbetsgivarperspektivet” görs följande tillägg:
”All kommunal personal ska ha reella möjligheter till delaktighet och inflytande.”
− Under rubriken ”Arbetsförhållanden” görs följande tillägg:
”Erfarenheter från projektet Den Bästa Arbetsplatsen rörande bemanningsekonomi implementeras i den övriga kommunala verksamheten i syfte att begränsa antalet mer- och övertidstimmar samt minska antalet timavlönade
och anställda med ofrivillig deltidstjänstgöring.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Under rubriken ”Lönefrågor” görs följande tillägg:
”Ett anslag återinförs för att enligt principerna i det tidigare s.k. JALLAprojektet lönesätta likvärdiga arbeten på ett likvärdigt sätt.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-14
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar för M, KD, C och FP, med instämmande av Staffan Eklöf (SD) och kommunalrådet Ilan De Basso (S), att
sista meningen i andra strecksatsen under rubriken Förväntade effekter på sidan 31 ges följande lydelse:
”Chefer kan komma att tillämpa positiv särbehandling när det råder könsobalans på en befattning som ska tillsättas (anställ underrepresenterat kön vid likvärdiga meriter och lämplighet).”
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med följande ändringar:
• Under rubriken Förväntade effekter på sid. 14 styrks första strecksatsen
som lyder: [Att de politiska församlingarna och partierna…] ”…aktivt
verka för en representativ könsfördelning i alla folkvalda och offentliga
beslutande organ.”
• Följande text i marginalen på sid. 23 stryks: ”I samtliga våldsbrott är
majoriteten av förövarna män, vilket är ett resultat av och bidrag till en
ojämn fördelning av makt och inflytande i samhället.”
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar, med instämmande av Margareta Sylvan (MP), bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar bifall till eget förslag samt yrkar
avslag på kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Anna Mårtensson (FP), kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar avslag på Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag, kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och Staffan Eklöfs (SD)
yrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådet Elin Rydbergs (S)
förslag.
Härefter godkänns följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.

Justerandes signatur

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

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Christoffer Rydell (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 fastställs med följande ändringar och tillägg:
• Sista meningen i andra strecksatsen under rubriken Förväntade effekter
på sidan 31 ges följande lydelse:
”Chefer kan komma att tillämpa positiv särbehandling när det råder
könsobalans på en befattning som ska tillsättas (anställ underrepresenterat kön vid likvärdiga meriter och lämplighet).”
• Den kommunövergripande jämställdhetsplanen revideras vartannat år av
kommunfullmäktige.
• Under rubriken ”Kommunens roll som tjänsteleverantör” görs följande
tillägg:
”Samtliga nämnder ska i samband med nästkommande revidering av
jämställdhetsplanen återkomma till kommunfullmäktige med mer konkret utformade åtgärdsförslag.”
• Under rubriken ”Arbetsgivarperspektivet” görs följande tillägg:
”All kommunal personal ska ha reella möjligheter till delaktighet och inflytande.”
• Under rubriken ”Arbetsförhållanden” görs följande tillägg:
”Erfarenheter från projektet Den Bästa Arbetsplatsen rörande bemanningsekonomi implementeras i den övriga kommunala verksamheten i
syfte att begränsa antalet mer- och övertidstimmar samt minska antalet
timavlönade och anställda med ofrivillig deltidstjänstgöring.”
Justerandes signatur
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Under rubriken ”Lönefrågor” görs följande tillägg:
”Ett anslag återinförs för att enligt principerna i det tidigare s.k. JALLAprojektet lönesätta likvärdiga arbeten på ett likvärdigt sätt.”

Reservationer
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande med följande motivering:
”Aktiviteten skulle innebära en kvotering. Om utgångspunkten vid all rekrytering i samhället vore endast kompetens och annat som behövs för det uppdrag
man rekryteras till, enligt fasta kriterier, skulle ingen diskriminering finnas i
samhället. Det är endast fokus på kompetens och fasta kriterier för besättande
av tjänster som i längden kan leda till ingen diskriminering. Kvotering är institutionaliserad diskriminering. Effekterna av kvotering riskerar att bli än mer
diskriminerande i små populationer, eftersom det slumpvisa utfallet med avseende på kön ofta skiljer sig markant från en lika fördelning i sådana populationer. Det som är viktigast i en politisk församling är att man representerar
väljarnas åsikter, enligt det kontrakt som vallöften och val utgör. Med tanke på
hur olika olika män sinsemellan är och hur olika olika kvinnor sinsemellan är,
är det tveksamt om ett så litet antal män respektive kvinnor som sitter i nämnderna kan representera vidden av åsikter inom respektive kön.
Påståendet är kategoriskt och lösryckt och stöds endast av en referens till ett
liknande övergripande strategidokument från Länsstyrelsen. Kommunen ska
inte aktivt sprida omstridda åsikter som är osäkra och samtidigt ge sken av att
de är absoluta sanningar. Det handlar om kommunens redlighet. Dessutom försvårar teorierna om maktordning en gemensam uppslutning kring de viktiga
jämställdhetsfrågorna, eftersom människor inte känner igen sig i teorierna.”
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Yrkanden
Ann-Marie Nilsson (C), Cecilia Knypegård (M), Simon Rundqvist (KD) och
Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till Ann-Marie Nilssons (C) förslag och
yrkande vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Elin Rydberg (S) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Henric Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Staffan
Eklöfs (SD) yrkande ändringar vid kommunstyrelsens behandling av ärendet
enligt ovan.
Anna Mårtensson (FP) och Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag på Henric Anderssons (SD) yrkande.

Justerandes signatur
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Protokollsanteckning
Cecilia Knypegård (M), med instämmande av AnneMarie Grennhag för Mgruppen, låter till protokollet anteckna följande:
”Genom att tänka normkritiskt och jobba fram en Mångfaldsplan så tror jag att
vi också kan lösa mycket av den diskriminering som finns i vårt samhälle då vi
delar in människor i grupper. Själva grunden till att diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling uppstår kan ofta kopplas till de normer som råder i
samhället. Det finns många bra delar som utifrån diskrimineringslagen ser till
Mångfalden i den Jämställdhetsplan som vi ska anta men låt oss öppna våra
sinnen för ett normkritiskt perspektiv och vid nästa revideringstillfälle arbeta
aktivt för en Mångfaldsplan för Jönköpings kommun. Mångfald innefattar jämställdhet men jämställdhet innefattar inte mångfald.”
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunstyrelsens förslag, Ann-Marie
Nilssons (C) yrkande och Henric Anderssons (SD) yrkande – under proposition
och finner Ann-Marie Nilssons (C) yrkande antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till Ann-Marie Nilssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige utan omröstning att anta kommunstyrelsens förslag.
Härefter godkänner kommunfullmäktige följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ann-Marie Nilssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 37 ja-röster och 44 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
− Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 fastställs med följande ändringar och tillägg:
• Sista meningen i andra strecksatsen under rubriken Förväntade effekter
på sidan 31 ges följande lydelse:
”Chefer kan komma att tillämpa positiv särbehandling när det råder
könsobalans på en befattning som ska tillsättas (anställ underrepresenterat kön vid likvärdiga meriter och lämplighet).”
• Den kommunövergripande jämställdhetsplanen revideras vartannat år av
kommunfullmäktige.
• Under rubriken ”Kommunens roll som tjänsteleverantör” görs följande
tillägg:
”Samtliga nämnder ska i samband med nästkommande revidering av
jämställdhetsplanen återkomma till kommunfullmäktige med mer konkret utformade åtgärdsförslag.”
Justerandes signatur
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Under rubriken ”Arbetsgivarperspektivet” görs följande tillägg:
”All kommunal personal ska ha reella möjligheter till delaktighet och inflytande.”
• Under rubriken ”Arbetsförhållanden” görs följande tillägg:
”Erfarenheter från projektet Den Bästa Arbetsplatsen rörande bemanningsekonomi implementeras i den övriga kommunala verksamheten i
syfte att begränsa antalet mer- och övertidstimmar samt minska antalet
timavlönade och anställda med ofrivillig deltidstjänstgöring.”
• Under rubriken ”Lönefrågor” görs följande tillägg:
”Ett anslag återinförs för att enligt principerna i det tidigare s.k. JALLAprojektet lönesätta likvärdiga arbeten på ett likvärdigt sätt.
Reservationer
M-, KD-, C- och FP-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för AnnMarie Nilssons (C) yrkande.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen
Personalavd

Justerandes signatur
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§9

Tomtpriser för bostäder
Ks/2014:376 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag på tomtpriser för bostäder som föreslås
gälla fr.o.m. 2015-01-01.
Tekniska nämnden har 2014-10-14 § 191 beslutat följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Följande särskilda tomtpriser fastställs för småhustomter inom
Vingpennan (Kungsängen)
490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
Vingpennan (Kungsängen)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)
Åsen (Samset)
900 tkr/tomt friliggande småhus
Åsen (Samset)
490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
Åsen (Samset)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)
− För byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2015-01-01
/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C
D
E

A
B
B
-

780
780
780
396
396
264
198
132

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
390
390
390
231
231
187
143
110

2B
kr/kvm
BTA (o)
1 900*
1 600*
1 000*
1 440*
840*
660*
580*
500*

2C
kr/kvm
BTA
(o)
1760*
1460*
860*
1320*
720*
500*

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden
Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

BTA(o) = bruttoarea ovan mark

Justerandes signatur

2A
(storkvarter)
tkr/tomt
230
230
230
176
176
143
121
88
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* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset,
beroende på läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre och för sådana
ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med två.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2015-01-01
− Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 3 enligt bilaga,
inom delar av Jönköping fr.o.m. 2015-01-01
− Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 3 enligt bilaga,
inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2015-01-01
− Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 191 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker tekniska nämndens förslag att
gälla fr.o.m. 2015-02-01 med den ändringen att de två strecksatser som avser
lägestillägg ges följande lydelse:
− Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2015-02-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådets Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-01-09 vari sammanfattningsvis kommunrådet Carin Berggrens (M) förslag till beslut tillstyrks med
följande ändringar och tillägg:
− Grupp 2C avser hus med tre men mindre än sju våningsplan.
− Grupp 2D tillkommer som en ny grupp och avser hus med sju eller fler
våningsplan.
− Tomtpriser för Grupp 2D fastställs till 10 % lägre än priserna inom
grupp 2C.
− Lägestillägg A fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C och 2D
enligt bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg B fastställs till 300 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B, 2C och 2D
enligt bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2015-02-01.
− Förslaget om att tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst
antagna priser utgår.
− Den förklarande texten markerad med en asterisk ges följande lydelse:
”Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av
mark. Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige. Zonpriset är
Justerandes signatur
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ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre för sådana ytor i
första plan och därutöver multipliceras zonpriset med två.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-14
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Christoffer Rydell (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Följande särskilda tomtpriser fastställs fr.o.m. 2015-02-01 för småhustomter
inom
Vingpennan (Kungsängen)
490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
Vingpennan (Kungsängen)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)
Åsen (Samset)
900 tkr/tomt friliggande småhus

Justerandes signatur
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Åsen (Samset)
Åsen (Samset)

490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)

− För byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2015-02-01
/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C
D
E

A
B
B
-

780
780
780
396
396
264
198
132

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
390
390
390
231
231
187
143
110

2A
(storkvarter)
tkr/tomt
230
230
230
176
176
143
121
88

2B
kr/kvm
BTA (o)
1 900*
1 600*
1 000*
1 440*
840*
660*
580*
500*

2C
kr/kvm
BTA
(o)
1760*
1460*
860*
1320*
720*
500*

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden
Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

BTA(o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset,
beroende på läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre och för sådana
ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med två.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2015-02-01.
− Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.

Justerandes signatur
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Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Yrkanden
Carin Berggren (M) och Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Rydberg (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till Elin Rydbergs (S)
förslag vid kommunstyrelsen behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 45 ja-röster mot 36 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Följande särskilda tomtpriser fastställs fr.o.m. 2015-02-01 för småhustomter
inom
Vingpennan (Kungsängen)
490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
Vingpennan (Kungsängen)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)
Åsen (Samset)
900 tkr/tomt friliggande småhus
Åsen (Samset)
490 tkr/tomt grupphus (allmän gata)
Åsen (Samset)
290 tkr/tomt grupphus (storkvarter)
− För byggnation gäller följande tomtpriser och zonindelningar fr.o.m.
2015-02-01

Justerandes signatur

/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

A
A
A
B
B
C

A
B
B
-

780
780
780
396
396
264

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
390
390
390
231
231
187
Utdragsbestyrkande

2A
(storkvarter)
tkr/tomt
230
230
230
176
176
143

2B
kr/kvm
BTA (o)
1 900*
1 600*
1 000*
1 440*
840*
660*

2C
kr/kvm
BTA
(o)
1760*
1460*
860*
1320*
720*
500*
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/Grupp/
/Zon/

Lägestillägg

1
tkr/tomt

D
E

-

198
132

Zon A
Zon B
Zon C
Zon D
Zon E
Grupp 1
Grupp 2A
Grupp 2B
Grupp 2C

2A
(allmän
gata)
tkr/tomt
143
110

2A
(storkvarter)
tkr/tomt
121
88

2B
kr/kvm
BTA (o)

22

2C
kr/kvm
BTA (o)

580*
500*

Jönköping
Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen
Barnarp, Norrahammar, Taberg, Tenhult, Hovslätt
Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad
Övriga planlagda områden
Friliggande småhus med ett avstånd om minst 8 m till närmsta hus
Hus med mindre än tre våningsplan (grupphus)
Hus med två men mindre än tre våningsplan (flerbostadshus)
Hus med tre eller fler våningsplan (flerbostadshus)

BTA(o) = bruttoarea ovan mark
* = Vid prissättning görs en marknadsanpassning i det enskilda fallet av priset,
beroende på läge samt eventuell kommersiell verksamhet i fastigheten. Zonpriset är ett lägsta pris utan någon kommersiell verksamhet i fastigheten. För
kommersiella ytor i markplan multipliceras zonpriset med tre och för sådana
ytor i första plan och därutöver multipliceras zonpriset med två.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs tomtpriset till (zonpriset + ev. lägestillägg) x 0.75 fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg A fastställs till 900 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping fr.o.m. 2015-02-01.
− Lägestillägg B fastställs till 600 kr/kvm BTA(o) för grupp 2B och 2C
enligt bilaga, inom delar av Jönköping och Huskvarna fr.o.m. 2015-02-01.
− Tekniska nämnden ges rätt att sälja bostadstomter till lägst antagna priser.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 10

Motion "Alla har rätt till en bostad"
Ks/2014:261 200
Sammanfattning
Elin Rydberg (S) och Alf Gustafsson (S), för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, lämnar med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen
2014-05-21 ett antal förslag som man anser kan leda till ett ökat byggande av
bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-22 § 98 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till socialnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-05-21
Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 172 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 185 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget att kommunen förvärvar mark i strategiska lägen för att trygga bostadsförsörjningen
inför framtiden.
– Motionen avslås i den del som avser förslaget om att då kommunen säljer
mark ska den vara byggklar, d.v.s. vid behov vara marksanerad och arkeologiskt utgrävd.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att markpriset sätts så att det täcker kommunens kostnader.
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget om att
markprissättningen ska vara differentierad för att stimulera hyresrättsproduktion.
– Motionen avslås med avseende på förslaget om att tomtsrättsavtal erbjuds
intressenter som är beredda att uppföra bostäder, vid hyresrättsproduktion
kan avgälden inledningsvis hållas låg för att successivt öka, friköp ska vara
möjligt efter några år.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att samhällskontrakt tecknas med bostadsföretag i syfte att gemensamt trygga boendet för människor med en svagare ställning på bostadsmarknaden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inbjuda folkhögskolorna i kommunen
till dialog och undersöka förutsättningarna för att Studbo kan erbjudas som

Justerandes signatur
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bostadsportal även för deras studenter och motionen förklaras vara besvarad
i denna del.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i dialog med de kommunala bostadsföretagen pröva möjligheterna att skapa en bostadsportal där de kommunala
bostadsföretagen deltar. Motionen förklaras vara besvarad i denna del.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yttrande 2014-12-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Jan Ericsson (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 Ann-Mari Nilssons (C) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget att kommunen förvärvar mark i strategiska lägen för att trygga bostadsförsörjningen
inför framtiden.
– Motionen avslås i den del som avser förslaget om att då kommunen säljer
mark ska den vara byggklar, d.v.s. vid behov vara marksanerad och arkeologiskt utgrävd.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att markpriset sätts så att det täcker kommunens kostnader.
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget om att
markprissättningen ska vara differentierad för att stimulera hyresrättsproduktion.
– Motionen avslås med avseende på förslaget om att tomtsrättsavtal erbjuds
intressenter som är beredda att uppföra bostäder, vid hyresrättsproduktion
kan avgälden inledningsvis hållas låg för att successivt öka, friköp ska vara
möjligt efter några år.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att samhällskontrakt tecknas med bostadsföretag i syfte att gemensamt trygga boendet för människor med en svagare ställning på bostadsmarknaden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inbjuda folkhögskolorna i kommunen
till dialog och undersöka förutsättningarna för att Studbo kan erbjudas som
bostadsportal även för deras studenter och motionen förklaras vara besvarad
i denna del.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i dialog med de kommunala bostadsföretagen pröva möjligheterna att skapa en bostadsportal där de kommunala
bostadsföretagen deltar. Motionen förklaras vara besvarad i denna del.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Yrkanden
Elin Rydberg (S) och Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Rydbergs (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet nämligen att bifalla
motionen.
Simon Rundqvist (KD) och Carin Berggren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 45 ja-röster mot 35 nej-röster varjämte 1
ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget att kommunen förvärvar mark i strategiska lägen för att trygga bostadsförsörjningen
inför framtiden.
– Motionen avslås i den del som avser förslaget om att då kommunen säljer
mark ska den vara byggklar, d.v.s. vid behov vara marksanerad och arkeologiskt utgrävd.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att markpriset sätts så att det täcker kommunens kostnader.
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget om att
markprissättningen ska vara differentierad för att stimulera hyresrättsproduktion.
– Motionen avslås med avseende på förslaget om att tomtsrättsavtal erbjuds
intressenter som är beredda att uppföra bostäder, vid hyresrättsproduktion
kan avgälden inledningsvis hållas låg för att successivt öka, friköp ska vara
möjligt efter några år.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att samhällskontrakt tecknas med bostadsföretag i syfte att gemensamt trygga boendet för människor med en svagare ställning på bostadsmarknaden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inbjuda folkhögskolorna i kommunen
till dialog och undersöka förutsättningarna för att Studbo kan erbjudas som
bostadsportal även för deras studenter och motionen förklaras vara besvarad
i denna del.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i dialog med de kommunala bostadsföretagen pröva möjligheterna att skapa en bostadsportal där de kommunala
bostadsföretagen deltar. Motionen förklaras vara besvarad i denna del.

Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Rydbergs (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
E Rydberg
Sn
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 11

Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under 2015
Ks/2014:470 133
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-12-16 § 234 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den takt som
boendeplatser kan erbjudas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-12-16 § 234 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den
takt som boendeplatser kan erbjudas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-14
Yrkanden
Staffan Eklöf (SD) yrkar följande:
• Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut avslås.
• Handleds- och tandröntgen för åldersbestämning ska genomföras vid
varje fall där det finns tveksamhet om att den ensamkommande är under 18 år.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Ilan De Basso (S), avslag på Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive Staffan Eklöfs (SD) yrkande varvid kommunstyrelsen utan
omröstning beslutar bifalla det förstnämnda förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den
takt som boendeplatser kan erbjudas.
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Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för hans yrkande med
följande motivering:
”Ärenden som är större och berör flera områden bör beslutas av det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige. Det ger även utökad insyn för medborgarna.
Brukandet av kostsamma medel för flyktinghjälp ska vara restriktivt. Det är av
yttersta vikt att lagar följs så att den lagstadgade intentionen efterlevs. I våra
grannländer inleddes praxisen att man med röntgenundersökningar ålderstestar
varje fall där tveksamhet finns om att den ensamkommandes ålder är lägre än
18 år. När de införde denna praxis, visade det sig att vid 65 % av alla tveksamma fall var den ensamkommande över 18 år. Införandet av den nya praxisen har lett till en kraftig minskning av asylsökande ensamkommande i dessa
länder. ”
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Yrkanden
Ilan De Basso (S), Ola Nilsson (KD), Moa-Sara Marakatt (V), Ulla Gunnevik
Sandstedt (KD), Andreas Persson (S), Kent Ly (M), Louise Tollén (FP), Vilbert Soleymanian (M), Mats Rappe (MP) och Anders Samuelsson för Cgruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt bifall
till Staffan Eklöfs (SD) yrkande om handleds- och tandröntgen vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Beslutsordning
Ordföranden meddelar att den andra delen i Kristian Aronssons (SD) yrkande
gällande handleds- och tandröntgen inte kan anses vara en kommunal fråga och
överlämnar ordet till jurist Sven Eliasson.
Följande redovisning lämnas av jurist Sven Eliasson:
Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn är inte en fråga som fullmäktige kan besluta om utan ansvaret för detta ligger på Migrationsverket som
har att tillämpa det regelverk som finns för denna verksamhet. Det innebär
bland annat att man ej kan tvinga någon till de undersökningar som föreslagits
här i fullmäktige.
Om ordförande anser att ett förslag skulle kunna leda till ett olagligt beslut har
ordförande möjligheten att enligt en bestämmelse i KL vägra att lägga fram
förslaget till beslut. Min uppfattning är att bestämmelsen är tillämplig i detta
fall.
En sådan här vägran av ordförande att lägga fram ett förslag till beslut kan på
yrkande av någon ledamot underställas fullmäktige för fullmäktiges prövning.
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Härefter meddelar ordföranden att han inte avser att lägga fram Kristian Aronssons (SD) yrkande gällande handleds- och tandröntgen till beslut.
Vidare meddelar ordföranden att han därmed endast kommer att ställa proposition om bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna beslutsordningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Socialnämnden medges att under 2015 träffa överenskommelser med länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den
takt som boendeplatser kan erbjudas.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristian Aronssons (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur
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§ 12

Organisation för arbete med strategiska mark- och exploateringsfrågor
Ks/2014:389 250
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att strategiska mark- och
exploateringsfrågor ska ledas och samordnas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppmanades även att tydliggöra tekniska utskottets roll vad gäller
planarbete och exploateringsfrågor. Det ska vidare finnas tydliga ingångar till
kommunen i ärenden om mark och exploatering så att företagare, exploatörer
och medborgare vet till vem eller vilka man vänder sig i dessa frågor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 147
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-17
Protokoll från kommunsamverkan med berörda fackliga organisationer
2014-12-11 och 2014-12-17
Tekniska kontoret och stadsbyggnadskontorets riskbedömningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Verksamheten mark och exploatering flyttas från tekniska kontoret till
stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och med 1 februari
2015.
− Verksamheten översiktlig planering flyttas från stadsbyggnadskontoret till
stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och med 1 juni
2015.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna ingår.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där
ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna inte längre ingår.
− Tjänsten som studentbostadsinformatör överförs till Högskoleservice i Jönköping AB, men finansieras även fortsättningsvis av Jönköpings kommun.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
− Verksamheterna mark och exploatering samt översiktlig planering organiseras inom stadskontoret under strategi- och utvecklingsavdelningen.
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− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda den organisatoriska flytten av verksamheterna mark och exploatering samt översiktlig
planering.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-14
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar, med instämmande av Anna Mårtensson (FP), att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för en djupare utredning med omvärldsorientering och att olika alternativ prövas för att
kommunstyrelsen ska få ett ökat inflytande över strategiska mark- och exploateringsfrågor. Utredningen ska därefter remitteras till berörda nämnder och
politiska partier.
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet
Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar, med instämmande av kommunalråden Ilan De Basso (S) och Andreas Sturesson (KD), avslag på återremissyrkandet.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om avgörande vid dagens sammanträde respektive bifall till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Christoffer Rydell (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Justerandes signatur

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
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Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x

Summa

10

32

x
x
x
x
4

1

Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 4 nej-röster, varjämte 1 ledamot avstår från att rösta, beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar sedan att bifalla det samstämmiga förslaget i sakfrågan.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Verksamheterna mark och exploatering samt översiktlig planering organiseras inom stadskontoret under strategi- och utvecklingsavdelningen.
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda den organisatoriska flytten av verksamheterna mark och exploatering samt översiktlig
planering.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamheten mark och exploatering flyttas från tekniska kontoret till
stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och med 1 februari
2015.
− Verksamheten översiktlig planering flyttas från stadsbyggnadskontoret till
stadskontoret med undantag för de frågor som nämns i stadskontorets tjänsteskrivelse. Organisationsförändringen börjar gälla från och med 1 juni
2015.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna ingår.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett reviderat reglemente där
ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna inte längre ingår.
− Tjänsten som studentbostadsinformatör överförs till Högskoleservice i Jönköping AB, men finansieras även fortsättningsvis av Jönköpings kommun.

Reservation
Ledamöterna för M och FP reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Yrkande
Ann-Marie Nilsson (C) yrkar för M, KD, C och FP att ärendet återremitteras
till kommunstyrelsen i syfte att belysa ett samlat respektive delat ansvar för
mark- och exploateringsverksamheten samt klargöra gränsdragningen mellan
strategiska respektive övriga mark- och exploateringsfrågor. Därutöver inhämta
uppgifter om hur andra jämförbara kommuner organiserar sin mark- och exploateringsverksamhet och berörda nämnder höras.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla återremissyrkandet,
nämligen följande:
− Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i syfte att belysa ett samlat respektive delat ansvar för mark- och exploateringsverksamheten samt klargöra gränsdragningen mellan strategiska respektive övriga mark- och exploateringsfrågor. Därutöver inhämta uppgifter om hur andra jämförbara kommuner organiserar sin mark- och exploateringsverksamhet och berörda
nämnder höras.

Beslutet expedieras till:
Ks
Tn
Stbn
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 13

Justering av avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter för
serveringstillstånd
Ks/2014:469 702
Sammanfattning
Enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter ska den som har serveringstillstånd
senast den 1 mars varje år lämna in en restaurangrapport med uppgifter om
bland annat inköpta volymer av alkoholdrycker under föregående år. Uppgifterna utgör underlag för kommunens tillsyn och även för uttaget av tillsynsavgifter.
Socialnämnden har 2014-12-16 § 229 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
påminnelseavgift införs vid för sent inkommen restaurangrapport.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-12-16 § 229 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Påminnelseavgift vid sent inkommen restaurangrapport införs enligt följande:
• Påminnelseavgift 1
1 500 kr
Debiteras om bolaget inte har
kommit in med rapporten den
1 april, eller första vardagen
efter den 1 april.
•

Påminnelseavgift 2

3 000 kr

Debiteras en månad efter den
första påminnelseavgiften

− Påminnelseavgiften gäller från den 1 februari 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Påminnelseavgift vid sent inkommen restaurangrapport införs enligt följande:
• Påminnelseavgift 1
1 500 kr
Debiteras om bolaget inte har
kommit in med rapporten den
1 april, eller första vardagen
efter den 1 april.
Justerandes signatur
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3 000 kr

Debiteras en månad efter den
första påminnelseavgiften

− Påminnelseavgiften gäller från den 1 februari 2015.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2015-01-29
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 14

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Michael Wilhelmsson (S)
Michael Wilhelmsson (S) anhåller i skrivelse 2015-01-07 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Michael Wilhelmsson (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
M Wilhelmsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 15

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Kent Fransson (SD)
Kent Fransson (SD) anhåller i skrivelse 2015-01-12 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kent Fransson (SD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
K Fransson
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 16

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD) anhåller i skrivelse 2015-01-22 om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Saddia Hidalgo Larsson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
S Hidalgo Larsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 17

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Rumi Uygul (S)
Rumi Uygul (S) anhåller i skrivelse inkommen 2015-01-28 om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Rumi Uygul (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
R Uygul
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 18

Ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
i Destination Jönköping AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att kommunfullmäktige ska
utse styrelse i Destination Jönköping AB för tiden från ordinarie årsstämma
2015 t.o.m ordinarie årsstämma 2019.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i
styrelsen för Destination Jönköping AB utses:
Carin Berggren (M), 1:e vice ordförande
Janne Hedell (M)
Andreas Sturesson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
Ilan De Basso (S), 2:e vice ordförande
Elin Rydberg (S)
Margareta Sylvan (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Berggren
J Hedell
A Sturesson
A-M Nilsson
I De Basso
E Rydberg
M Sylvan
Jönköpings Rådhus AB
Destination Jönköping AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 19

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att Ann-Sofie Orefjäll (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ann-Sofie Orefjäll (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Karin Widerberg (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A-S Orefjäll
K Widerberg
Kommunstyrelsen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 20

Ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att Samira Maqwai (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i social områdesnämnd
söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Samira Maqwai beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses Inga-Maj
Johansson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Maqwai
I-M Johansson
Soc omr nämnd söder
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 21

Ledamöter i kommundelsråd Månsarp-Taberg
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att moderaterna har att komplettera med två ledamöter i kommundelsråd Månsarp-Taberg.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till nya ledamöter i kommundelsråd Månsarp-Taberg utses Pär Aronsson
(M) och Lars-Åke Bertilsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Aronsson
L-Å Bertilsson
Kdr Månsarp-Taberg
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 22

Ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommundelsråd GrännaVisingsö
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att folkpartet liberalerna har att
komplettera med en ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommundelsråd
Gränna-Visingsö.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i kommundelsråd GrännaVisingsö utses Niclas Strandman (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
N Strandman
Kdr Gränna-Visingsö
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 23

Ersättare i valberedningen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att Per Svenhall (SD) har hemställt om entledigande från uppdraget ersättare i valberedningen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Per Svenhall (SD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i valberedningen utses Staffan Eklöf (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Svenhall
S Eklöf
Valberedningen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 24

Ledamot i kommunrevisionen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att Björn Runn (SD) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Björn Runn (SD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommunrevisionen utses Per Svenhall (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
B Runn
P Svenhall
Kommunrevisionen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 25

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-01-28 att Agnes Vungi (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Agnes Vungi (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Ellen Nygren (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Vungi
E Nygren
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

§ 26

Val av lekmannarevisorer i bolagen inom koncernen Jönköping
Rådhus AB
Valberedningen har i skrivelse 2015-01-28 – efter förslag från kommunrevisionen – lämnat förslag beträffande lekmannarevisorer i bolagen inom koncernen Jönköpings Rådhus AB från ordinarie årsstämma 2015 t.o.m. ordinarie
årsstämma 2019.
Det antecknas att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde, § 24, valt Per
Svenhall (SD) till ledamot i kommunrevisionen efter Björn Runn (SD).
Valberedningens ordförande Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till valberedningens förslag med viss ändring med anledning av genomfört fyllnadsval i kommunrevisionen. Yrkandet innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta utse
lekmannarevisorer i bolagen inom koncernen Jönköpings Rådhus AB enligt
följande:
Jönköpings Rådhus AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
AB Bankerydshem
Thomas Sjöberg (S)
Nils-Erik Davelid (FP)
Bottnaryds Bostads AB
Thomas Sjöberg (S)
Peter Isoz (M)
AB Grännahus
Roland Björsne (MP)
Stig Wikström (C)
AB Norrahammars Kommunala Bostäder
Thomas Sjöberg (S)
Kjell Dahlström (KD)
Visingsöbostäder AB
Doris Johansson (S)
Kjell Dahlström (KD)
Bostads AB VätterHem
Doris Johansson (S)
Stig Wikström (C)
Elmia AB
Stig Selin (S)
Sara Larsson (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Näringslivets Hus i Jönköping AB
Stig Selin (S)
Sara Larsson (M)
Destination Jönköping AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
Jönköping Energi AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
Jönköping Energinät AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
Jönköping Energi Biogas AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
Huskvarnaåns Kraft AB
Sven Ebbesson (S)
Ulf Månsson (M)
Grennaskolan Riksinternat AB
Doris Johansson (S)
Kjell Dahlström (KD)
Högskolefastigheter i Jönköping AB
Sven Ebbesson (S)
Stig Wikström (C)
Jönköpings kommuns förvaltnings AB
Margareta Persson (S)
Nils-Erik Davelid (FP)
Jönköpings kommuns Parkerings AB
Roland Björsne (MP)
Per Svenhall (SD)
Rosenlunds Fastighets AB
Stig Selin (S)
Kjell Dahlström (KD)
Jönköping Airport Fastighets AB
Stig Selin (S)
Peter Isoz (M)
Södra Munksjön Utvecklings AB
Sven Ebbesson (S)
Sara Larsson (M)
Jönköping Airport AB
Sven Ebbesson (S)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Sara Larsson (M)
Torsviks Terminal AB
Roland Björsne (MP)
Per Svenhall (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
– Lekmannarevisorer i bolagen inom koncernen Jönköpings Rådhus AB väljs
enligt av valberedningens ordförande redovisat förslag.
Beslutet expedieras till:
De valda
Kommunrevisionen
Bolagen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 8 Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Johan Bjenning
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Mats Green
Fredrik Nordenankar
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Saddia Hidalgo Larsson
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Petersson
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Louise Tollén
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Rumi Uygul
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic

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

Ersättare

Ola Helt
Vilbert Soleymanian

Christoffer Gullberg
Hanns Boris

Astrid Johansson
Gabriella Lönn

Leif-Arne Andersson

Susanna Björkman
Magnus Johansson

Mikaela Frii
Jens-Ove Isaksson
Ann-Sofie Orefjäll

Katja Öz

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 8 Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

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

Mikael Rydberg
Hans Holtz

Carl-Evert Werme

Ciczie Weidby

Bahman Pourjanaki

Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg
37

44

0

0

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 9 Tomtpriser för bostäder
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Johan Bjenning
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Mats Green
Fredrik Nordenankar
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Saddia Hidalgo Larsson
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Petersson
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Louise Tollén
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Rumi Uygul
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Crister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic

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

Ersättare

Ola Helt
Vilbert Soleymanian

Christoffer Gullberg
Hanns Boris

Astrid Johansson
Gabriella Lönn

Leif-Arne Andersson

Susanna Björkman
Magnus Johansson

Mikaela Frii
Jens-Ove Isaksson
Ann-Sofie Orefjäll

Katja Öz

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 9 Tomtpriser för bostäder
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

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

Mikael Rydberg
Hans Holtz

Carl-Evert Werme

Ciczie Weidby

Bahman Pourjanaki

Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg

X
X
X
X
X
X
X
X
45

36

0

0

Omröstnignsslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 10 Motion ”Alla har rätt till en bostad”
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Johan Bjenning
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Mats Green
Fredrik Nordenankar
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Saddia Hidalgo Larsson
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Petersson
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Louise Tollén
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Rumi Uygul
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic

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

Ersättare

Vilbert Soleymanian

Christoffer Gullberg
Hanns Boris

Astrid Johansson
Gabriella Lönn

Leif-Arne Andersson

Susanna Björkman
Magnus Johansson

Mikaela Frii
Jens-Ove Isaksson
Ann-Sofie Orefjäll
Adrian Ericson

Katja Öz

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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2015
§ 10 Motion ”Alla har rätt till en bostad”
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

X
X
X

Mikael Rydberg
Hans Holtz

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Carl-Evert Werme

Ciczie Weidby

Bahman Pourjanaki

Cristina Gustavsson

Gunnel Granberg

X
X
X
X
X
X
X
X
45

35

1

0

