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§ 217

Inledning
Kornmunfullmäktiges sammanträde inleds med att kyrkohede Magnus Lönnberg hälsar kornmunfullmäktige välkomna till Bankeryd och Svenska kyrkans
församlings gård.
Därefter infmmerar Bengt Nordblorn, representant för Svenska kyrkans styrgrupp, om aktiviteter och aTI'angernang med anledning av Bankeryds 700årsjubileurn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-23

§ 218

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

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2015-08-31 att utse Elisabeth Fransson Malm (S) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Johanna Storbjörk (S).
Placeringslista biläggs handlingarna.
Andreas Sturesson (KD) ger en kort information gällande flyktingsituationen
och hur medborgare kan rikta insatser för att hjälpa till.
Det antecknas att efter dagens sammanträde kommer Allmänhetens frågestund
att genomforas med bö1j an klockan 18.00.

Kommunfullmäktiges beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 220

Motion om arbetsrätt och arbetsmiljö i skolan
Ks/2015:391 600

Sammanfattning
Carina Sjögren (S) anför i motion inkommen 2015-09-22 att kommunfullmäktige tidigare i år genom en interpellation behandlat frågan om arbetsrättslig
information till ungdomar. Motionären vill nu genom en uppföljning säkerställa att eleverna får kunskap om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Mot
bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
följande:
- Att förvaltningarna får i uppdrag att se till att kommunfullmäktiges gemensamma inställning angående behovet av arbetsrättslig information till
eleverna kommer rektorer och gymnasiechefen tillhanda.
- Att förvaltningarna får i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetsmiljökunskap så att eleverna får kunskap om arbetsmiljölagen.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-09-22
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser
som fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks
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§ 221

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)
b)
c)
d)

om trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Sandserydsvägen
om medlemskap i nätverk mot rasism och diskriminering
om träd utmed Kålgårdsgatan
om förändring av motionsspår vid IKHP:s motionsanläggning

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Medborgaförslaget om trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Sandserydsvägen överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om medlemskap i nätverk mot rasism och diskriminering överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
- Medborgarförslaget om träd utmed Kålgårdsgatan överlämnas till tekniska
nämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om förändring av motionsspår vid IKHP:s motionsanläggning överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
JNero
B Jacobsson
L Jansson
G Johansson
Ks
Tn
Stbn
Diariet

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Interpellation om rätt till arbetskläder och omklädningsrum för
kommunens alla anställda
Sammanfattning
Lynn Carlsson (S) anför i interpellation inkommen 2015-06-29 att alla kommunens anställda ska ha rätt till arbetskläder och funktionella omklädningsrum
samt ha möjligheten att under eller efter arbetspasset tvätta sina arbetskläder.
Mot denna bakgrund vill Lynn Carlsson (S) fråga äldrenämndens ordförande
Cecilia Hjorth-Attefall (KD) följande:
- Hur ser det ut med arbetskläder för personalen inom hemtjänsten?
- Finns det omklädesrum och duschmöjligheter?
- Hur tvättas arbetsldädema?
Kommunfullmäktige har 2015-08-26 § 200 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-23 av
äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth-Attefall (KD)

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2015-06-29
Äldrenämndens ordförande Cecilia Hjorth-Attefalls (Iill) interpellationssvar
inkommet 2015-09-1 O
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses vara besvarad.
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§ 223

Interpellation om ofrivillig deltid
Sammanfattning
Carina Sjöberg (S) anför i interpellation inkommen 2015-08-25 att varje ledig
tjänst inom J önköpings kommun ska annonseras ut vid återbesättning som en
heltid. Mot denna bakgrund vill Carina Sjögren (S) fråga kommunstyrelsens
ordförande Ann-Marie Nilsson (C) följande:
- Hur många lediga tjänster, per förvaltning, har uppkommit och hur många
av dessa har besatts med l 00 % efter heltids beslutet?
- Hur många av de tjänsterna som besatts som heltid arbetar faktiskt
100 %?
Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-09-23 av kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson
(C).
Kommunfullmäktige har 2015-08-26 § 201 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-23 av
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).

Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2015-08-25
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilssons (C) interpellationssvar
2015-09-09
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen anses vara besvarad.

Utdragsbestyrkande
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2015-09-23

§ 224

Fråga om kvalitetssäkring av upphandlad vuxenutbildning
Ks/2015:392 615
Hans-Lennart Stenqvist (S) vill fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Regne (M) vilka system och rutiner utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har utvecklat för att genom uppföljning och utvärdering kvalitetssäkra den vuxenutbildning som upphandlats.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.

Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan förklaras vara besvarad.

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Motion om nolltolerans mot droger i skolan
Ks/2015:137 600
Sammanfattning
Baris Belge (S) anför i motion inkommen 2015-02-25 att droganvändandet
kryper neråt i åldrama och utbudet ökar samt att droger för många skolungdomar är en del av vardagen. Motionären anser att en gemensam handlingsplan
gällande nolltolerans mot droger i skolan skulle ge en psykologisk effekt där
kommunen på ett tydligt och konkret sätt änmar arbeta bmi drogförekomsten i
skolmiljö. Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
- Att Jönköpings kommun utarbetar en gemensam handlingsplan gällande
nolltolerans mot droger i skolan.
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 31 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till bam- och utbildningsnänmden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnänmden och socialnänmden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnänmdens beslut 2015-06-08 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bam- och utbildningsnänmdens beslut 2015-06-09 § 89 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnänmdens beslut 2015-06-16 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-08-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar
bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Utdragsbestyrkande
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2015-09-23

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag.
Upprop fölTättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
HalTiet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
lian De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens fOrslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionen förklaras besvarad.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Yrkanden
Baris Beige (S) och lian De Basso (S) yrkar bifall till lian De Bassos (S) fårslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Andreas Sturesson (KD), Ola Nilsson (KD), Staffan Eklöf (SD) och JetTy
Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande~{//~:>
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2015-09-23

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive lian
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall tillIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och därvid avges 48 ja-röster mot 32 nej-röster och l ledamot
är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista m l.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
- Motionen förklaras besvarad.

Reservationer
S- och MP-gruppema reserverar sig mot beslutet till fö1mån för lian De Bassos
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
B Beige
Bun
Sn
U an

Utdragsbestyrkande
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Omröstninglista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2015.
§ 225. Motion om nolltolerans mot droger i skolan
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regne
Johan Bjenning
Peter J utterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altenchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Ake 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
Gabriella Lönn
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Lillieström
Emelie W alfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Inger Gustafsson
Ingvar Åkerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Magnus Johansson
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marka
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
lian De Basse
Elin Rydberg

t/Il

Parti
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(KO)
(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)

Ersättare

OlaHelt
Viibert Soleymanian

Christoffer Gullberg

Elisabeth Mattsson
Kristoffer Rasmussen
Janne Hedeli

Gamilla Brinkmann

Hanns Boris

Kjell Olsson

Leif-Arne Andersson

Ja

x
x
x
x
x

Hans Holtz
Simon Johansson

Adrian Ericson

Katja Öz

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Avst

Frånv

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2015.
§ 225. Motion om nolltolerans mot droger i skolan

ltedamöter ·.
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
AmirCmic
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Beige
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 Lippenen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman

l Parti l Ersättare
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)

M
M
M
M

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

l Ja l Nej l Avst l Frånv l

Mikael Rydberg

Peter Alsem

Andreas Henriksson

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ciczie Weidby

Marie Zander

SUMMA:

48

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

32
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-23

§ 226

Motion om ökade satsningar för att göra Jönköpings kommun till en
cykelkommun med mountainbikeprofil
Ks/2015:163 829

Sammanfattning
Ciczie Weidby (V) föreslår i en motion 2015-02-25 ökade satsningar för att
göra Jönköpings kommun till en cykelkommun med mountainbikeprofil. Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 § 65 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kultur- och fi'itidsnämnden.

Beslutsunderlag
Motion 2015-02-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-16 § 97 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-08-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-09-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionens första strecksats förklaras besvarad.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med motionens
förslag i enlighet med nämndens ställningstagande 2015-06-16 § 97. Därmed bifalls motionens andra och tredje strecksats.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrkanden
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag.
KommunalrådetIlanDe Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Utdragsbestyrkande ;:::::-/
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J a-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Omröstning
Ordfåranden ställer proposition på kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Han De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x

Summa

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7

8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Motionens första strecksats förklaras besvarad.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med motionens
förslag i enlighet med nämndens ställningstagande 2015-06-16 § 97. Därmed bifalls motionens andra och tredje strecksats.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till fölmån för
kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.

Justera~~

tflll

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Yrkanden
Ciczie Weidby (V), David Jersenius (MP), Henrik Andersson (S) och Mona
Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carin Berggren (M) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsen behandling av ärendet enligt ovan.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag respektive Carin
Berggrens (M) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Carin Berggrens (M) förslag.
Upprop fönärtas och därvid avges 45 ja-röster mot 35 nej-röster och l ledamot
är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 2.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
- Motionens första strecksats förklaras besvarad.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att arbeta vidare med motionens
förslag i enlighet med nämndens ställningstagande 2015-06-16 § 97. Därmed bifalls motionens andra och tredje strecksats.
Reservationer
M-, KD-, C- och FP-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Carin
Berggrens (M) förslag.

Beslutet expedieras till:
C Weidby
Kfn

tff
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Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2015.
§ 226. Motion om ökade satsningar för att göra Jönköpings kommun till en cykelkommun
med mountainbikeprofil
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regne
Johan Bjenning
Peter Julterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altanchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Ake 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
Gabriella Lönn
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Ann-Marie Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Lillieström
Emelie W alfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Inger Gustafsson
Ingvar Akerberg
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Magnus Johansson
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
lian De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic
Christopher Rydell

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_l
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare

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

OlaHelt
Viibert Soleymanian

Christoffer Gullberg

Elisabeth Mattsson
Kristoffer Rasmussen
Janne Hedeli

Gamilla Brinkmann

Hanns Boris

Kjell Olsson

Leif-Arne Andersson

x

Hans Holtz
Simon Johansson

Adrian Ericson
Ingalill Dahlgren Nyberg
Katja Öz

Mikael Rydberg

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Avst

Frånv

x

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2015.
§ 226. Motion om ökade satsningar för att göra Jönköpings kommun till en cykelkommun
med mountainbikeprofil
-

Ledamöter
Anna Carlsson
Baris Beige
Margareta Sylvan
David Jersenius

Parti
(S)
(S)
(MP)
(MP)

Ersättare

Seyoum Araya

(MP)

Peter Alsem

Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Anne Falk
Bengt-Ake Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Ylva-Britt Söderström
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lippenen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman

(MP)
(MP)
(MP)

Andreas Henriksson

M
M
M
M
(SD)
(SD)
(SD)
(SQ}_
(SD)
(SQ}_
(SD)

Ja

--

Ciczie Weidby

Marie Zander

(80)

SUMMA:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

45

Nej

Avst

Frånv

35

o
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§ 227

Motion om fortbildning och anmälningsskyldighet gällande barn
som far illa
Ks/2015:139 602

Sammanfattning
Mona Forsberg (S) anför i motion inkommen 2015-02-25 att anmälningar till
socialtjänsten ökar när det gäller barn och unga som far illa. Vidare menar motionären att fortbildning behövs för att stärka förskole- och skolpersonal att i ett
tidigt skede kontakta socialtjänsten för att minska lidandet för både barn och
familj. Sammanfattningsvis föreslår motionären följande:
- Personalen inom fårskola och skola får återkommande fortbildning angående barn som far illa och anmälningsskyldigheten på samma sätt som utbildning i första hjälpen och brandskydd har skett.
Kommunfullmäktige har 2015-02-26 § 33 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-25
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-06-08 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-06-09 § 88 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2015-06-16 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons yttrande 2015-08-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-08-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Uppdrag ges till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta
fram ett gemensamt utbildningspaket i enlighet med motionens förslag.
Motionen förklaras därmed bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop fönärtas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Krister Johansson (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

Summa

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

8

Kornmunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kornmunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Uppdrag ges till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta
fram ett gemensamt utbildningspaket i enlighet med motionens förslag.
Motionen förklaras dätmed bifallen.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Yrkanden
Mona Forsberg (S), Anne Falk (V), Mats Weidman (MP), Staffan Eklöf (SD)
och Andreas Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
- Uppdrag ges till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta
fram ett gemensamt utbildningspaket i enlighet med motionens förslag.
Motionen förklaras dätmed bifallen.
Reservationer
M-, KD-, C-gruppema reserverar sig till förmån för Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Beslutet expedieras till:
M Forsberg
Bun
Sn
U an

Justerat:di/1/
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Utdragsbestxrkande
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§ 228

Utölming av verksamhetsområde för vatten och spillvatten - Axamo
västra fritidshusområde
Ks/2015:346 350

Sammanfattning
Länsstyrelsen förelade 2011-03-02, Jönköpings kommun, med stöd av lagen
om allmänna vattentjänster (VA-lagen), att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter inom Axamo :fritidshusområde. Områdets östra del anslöts under 2013 och dess västra del skall vara anslutet
senast 2015-12-31. Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar påbörjas under utgången av augusti och beräknas vara fårdigt till
årsskiftet.
Vid sitt sammanträde 2015-08-18 beslutade tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige:
-Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01 med bilaga daterad
2015-06-30.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-08-18 § 152 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker tekniska nämnden förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
-Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-07-01 med bilaga daterad
2015-06-30.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn

Utdragsbestyrkan de_~
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§ 229

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun kvartall-2
år 2015
Ks/2015:361 279
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kornmun för kvartal1-2 år 2015 samt redovisning över antalet lediga lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-06-09 § 114 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Rapport över bostadsbyggandet för kvartal1-2 år 2015 i Jönköpings kommun överlämnas till kornmunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets forslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens beslut
- Rapport över bostadsbyggandet för kvartal1-2 år 2015 i Jönköpings kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet, med instämmande av Mona Forsberg (S) och Camilla
Brinkmanu (KD), beslutar kornmunfullmäktige följande:
- Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kornmun avseende kvartal
1-2 år 2015 läggs till handlingama.

Beslutet expedieras till:
Tn

Utdragsbestyrlgl11de
~~\:~:/-~}
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§ 230

Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Jönköpings län
Ks/2015:227 042

Sammanfattning
Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2014 får Regionförbundet Jönköpings län har upprättats. Verksamheten bedrivs från och med l januari 2015 i
den nya organisationen Region Jönköpings län. Styrelsen för Regionförbundet
Jönköpings län finns ej kvar. Årsredovisningen för 2014 godkänns av regionfullmäktige. Enligt förbundsordningen för Regionförbundet är det länets kommuner och regionen som fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionförbundet
Jönköpings län samt Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
Beslutsunderlag
Regionförbundets årsredovisning 2014 med tillhörande revisionsberättelse
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-07-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
- Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
- Balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för likvidation av Regionfårbundet Jönköpings län och samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överfårs till Region Jönköpings län.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Han De Basso (S) samt Magnus
Rydh (S) amnäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Göran Bäckstrand (C) för kommunalrådet AnnMarie Nilsson (C), David Jersenius (MP) för kommunalrådet Han De Basso (S)
och Thordis Samuelsson (V) för Magnus Rydh (S).
Kommunstyrelsens första vice ordförande Carin Berggren (M) leder sammanträdet under detta ärende.

Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2014.
Utdragsbestyrlsflnde
L:::!:::;,4;'~~)
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- Primärkommunala nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
- Balansräkningen per 2014-12-31 utgör grund för likvidation av Regionförbundet Jönköpings län och samtliga tillgångar, skulder och eget kapital
överförs till Region Jönköpings län.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid behandlingen av ärendet:
Anders Hulusjö (KD), Peter Jurterström (M), Ann-Marie Nilsson (C), Lynn
Carlsson (S), Britt-Marie Glad (S), Mikael Rydberg (S) och Anita Winberg
(SD).
2:e vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) tjänstgör som ordförande under ärendets behandling.
Med anledning av jäv tjänstgör Astrid Löfdahl (KD) för Anders Hulusjö (KD),
Magnus Crona (M) för Peter Jurterström (M), Allan Tovhult (S) för Lynn
Carlsson (S), Susanna Björkman (S) för Britt-Marie Glaad (S) och Christina
Gustavsson (SD) för Anita Winberg (SD).
Ersättare saknas Ann-Marie Nilsson (C) och Mikael Rydberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Regionledningskontoret

Justerandes sign
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§ 231

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2015:228 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014. Kommunalförbundet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns och
att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
stadskontoret redogör i detta yttrande för ärendet och föreslår att förbundsdirektionens förslag tillstyrks.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings läns årsredovisning 2014 samt
revisionsberättelse
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-07-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
- Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
AnneMarie Grennhag (M) och Magnus Rydh (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Christoffer Gullberg (M) för AnneMarie
Grennhag (M) och David Jersenius (MP) för Magnus Rydh (S).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Arsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
- Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

Utdragsbestyrkande

/-
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KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Alll1eMarie Grennhag (M) anmäler jäv. I helll1es ställe tjänstgör Magnus Crona
(M).

Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter lönköpings län

JusterandeffC

t:f/f
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§ 232

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2014
Ks/2015:245 042

Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse för år 2014. stiftelsens revisorer tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. stadskontoret har gjmi en genomgång av
handlingama och föreslår att verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns samt
att styrelsen för stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museum- Verksamhetsberättelse och bokslut 2014
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2015-04-29
Styrelsen för Grenna Hembygdsförenings protokoll 2015-04-07 § 46
stadskontorets yttrande 2015-08-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets yttrande 2015-08-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2014
godkänns.
- Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut för 2014
godkänns.
- Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
På grund av jäv deltar inte Lynn Carlsson (S) och Adrian Ericsson (M) vid behandlingen av ärendet. I deras ställe tjänstgör Allan Tovhult (S) och Susanna
Björkman (S).

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Grenna Museum

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Årsredovisning 2014 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Ks/2015:204 042
Sammanfattning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har upprättat årsredovisning för
2014 med bokslut och revisionsberättelse. Jönköpings kommun har som medlem fått handlingarna för att pröva frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse. Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2015-0330
Revisionsberättelse 2015-03-25
stadskontorets yttrande 2015-07-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-07-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yttrande 2015-08-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden godkänns.
- Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
På grund av jäv deltar inte Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) vid behandlingen av ärendet.
I deras ställe tjänstgör Astrid Johansson (KD) och Susanna Björkman (S).
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Andreas Sturessons (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
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§ 234

Uppförande av anläggning efter branden på Lönnebergs gård
Ks/2015:362 210
Sammanfattning
Den 21 maj 2015 förstördes två byggnader i en brand på kommunens fastighet
Lönneberg l :5. Fastigheten anenderas ut och på fastigheten bedrivs mjölkproduktion. Tekniska kontoret bedömer att det är viktigt med en fortsatt djurhållning på aktuell fastighet för att kunna upprätthålla betning i hagmarkerna inom
Öxnehaga natuneservat. Tekniska kontoret bedömer vidare att det är ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att uppföra ersättningsbyggnader på aktuell fastighetjämfört med att avveckla gällande anendeavtal, vilket resulterar i
ett skadestånd till arrendatorn.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-09-15 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse
stadskontorets yttrande 2015-09-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
stadskontorets förslag
stadskontoret föreslår i yttrande 2015-09-08, under förutsättning att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets forslag gällande uppförande av ny anläggning på Lönnebergs gård, att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
för de byggnader som forstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
- Investeringsanslag med 3,2 mnkr för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg l :5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
- Kostnad för kommunens självrisk uppgående till l mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
- Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
Tekniska nämnden beslutade 2015-09-15 § 192 att bifalla tekniska kontorets
förslag, vilket överensstämmer med stadskontorets förslag.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.

Utdragsbestyrkan!-le
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-09-22
Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
"Miljöpartiet ser positivt på att nya byggnader uppfyller krav för ekologisk
produktion. Miljöpartiet ser gäma att verksamheten på Lönnebergs gård bedrivs ekologiskt."
Kommunalrådet Mona Forsberg för S-gruppen instämmer i protokollsanteckmngen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att uppföra nya byggnader som ersättning
för de byggnader som förstördes vid branden på Lönnebergs gård den 21
maj 2015.
- Investeringsanslag med 3,2 mnkr för återuppbyggnad av ladugård på fastigheten Lönneberg l :5 inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 20162018.
- Kostnad för kommunens självrisk uppgående till l mnkr under 2015 finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag för självrisker.
- Tillkommande kapitalkostnader föranledda av ersättningsinvestering förutsätts rymmas inom budget för tekniska nämndens mark- och exploateringsverksamhet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-09-23
Yrkande
Carin Berggren (M), Margareta Sylvan (MP) och Camilla Brinkmanu (KD)
yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
"Miljöpartiet ser positivt på att nya byggnader uppfyller krav för ekologisk
produktion. Miljöpartiet ser gäma att verksamheten på Lönnebergs gård bedrivs ekologiskt."
Mona Forsberg för S-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.

Kommunfullmäktiges beslut
-Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:

Tn
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§ 235

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Elinor Klasson (S)
Elinor Klasson (S) anhåller i skrivelse inkonunen 2015-09-17 om entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Elinor Klasson (S) beviljas begärt entledigande.
- Hos länsstyrelsen anhålls om röstsanunamäkning för utseende av ny ledamot i konununfullmäktige och till följd härav ny ersättare.

Beslutet expedieras till:
E Klasson
Länsstyrelsen
Löneservice
Konununikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 236

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Elisabeth Fransson Malm (S)
Elisabeth Fransson Malm (S) anhåller i skrivelse inkommen 2015-09-17 om
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
- Elisabeth Fransson Malm (S) beviljas begärt entledigande.
- Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammamäkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
E Fransson Malm
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Utdragsbestyrkande r::;;/~0 1
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§ 237

Val av nämndemän vid Jönköpingstingsrätt för tiden 2016-2019
Kommunfullmäktige har att utse nämndemän till Jönköpingstingsrätt för perioden 2016-2019. Sammanlagt skall46 nämndemän utses.
Vid föreliggande val finns en vakant plats för vilken val kommer att ske senare.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Till nämndemän vid Jönköpingstingsrätt för åren 2016-2019 utses följande:
Anders Jarl (M)
Pär Bohman (M)
Hans Hellström (M)
Tommy Henriksson (M)
Kjell Krantz (M)
Gunilla Warchalowski (M)
Gerd Pettersson (M)
Tommy Sandahl (M)
Anna N ordenankar (M)
Magnus Crona (M)
Y ousif Sarmad (KD)
Hans Nygren (KD)
Anders Källner (Iill)
Marianne Nilsson (KD)
Pemilla Freij (KD)
Per-Ola Gustafsson (C)
Rosita Edfeldt (C)
Linn Rosen Hultkrantz (C)
Rudi Mölling (FP)
Jan OlofPetersson (FP)
Ame Olofsson (S)
Bo Sköld (S)
Eva Häll Strandberg (S)
Gabriel Marko (S)
Hans Larsson (S)
Inga-May Klasson (S)
Joost Kramer (S)
Josefine Wilhelmsson (S)
Lars Stråth (S)
Suwannee Wilhelmsson (S)
Tommy Haag (S)

J'"'(}t
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Ann-Marie Ekelund (S)
Ingrid Forsberg (S)
Asa Liborn (S)
Majlis Wibring Lewin (S)
Vakant (S)
Karin Rappe (MP)
Andras Balogh (MP)
Olle Hall (MP)
Jonathan Frylen (V)
Inga J onasson (V)
Marcus Aronsson (SD)
Jan-Ove Lipporren (SD)
Anita Winberg (SD)
Petri Teileri (.) (SD:s mandat)
Sophie Jörnelius (.) (KD:s mandat)

Kommunfullmäktiges beslut:
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
De valda
Jönköpings tingsrätt
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Ellen Nygren (MP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Ellen Nygren (MP) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Agneta Fransson
(MP).

Kommunfullmäktiges beslut
- V alberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
E Nygren
A Fransson
Bun
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Ingemar Ericsson (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Ingemar Ericsson (KD) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i socialnämnden utses Eva Stråth (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
I Ericsson
E Stråth
Sn
Löneservice
U Freijd
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§ 240

Ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Lars-Erik Lindh (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och fr·itidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Lars-Erik Lindh (M) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ledamot i kultur-och fritidsnämnden utses nuvarande ersättaren
Björn Johansson (M).
- Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses Chatrine Schander
Ljungquist (M).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
L-E Lindh
B Johansson
C Schander Ljungquist
Kfn
Löneservice
U Freijd

Justerand~s~
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§ 241

Ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Lars-Erik Lindh (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd
Gränna-Visingsö.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Lars-Erik Lindh (M) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö utses OlofEkstrand
(M).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
L-E Lindh
O Ekstrand
Kdr Gränna-Visingsö
Lärreservice
U Freijd
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§ 242

Ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Mira Andersen (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Mira Andersen (M) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utses Asa Bennerstål
(M).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
M Andersen
A Bennerstål
Mhn
Löneservice
U Freijd
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§ 243

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Gun Gustafsson (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Gun Gustafsson (S) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i äldrenämnden utses Annett Kjellberg (S).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens forslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
G Gustafsson
A Kjellberg
Än
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Kamo Aziz (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid lönköpings tingsrätt.
V al beredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Kamo Aziz (M) beviljas begärt entledigande.
- Till ny nämndeman vid lönköpings tingsrätt utses Magnus Crona (M).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
KAziz
M Crona
lönköpings tingsrätt
U Freijd

Just~ra1ll.· n
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§ 245

Ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-09-23 att Kamo Aziz (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Kamo Aziz (M) beviljas begärt entledigande.
- Till ny ersättare i socialnämnden utses Jan Walgeby (M).
Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
KAziz
J Walgeby
Sn
Lärreservice
U Freijd

Utdragsbe~rkande
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