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Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015
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Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regne (M)
Johan Bjenning (M)
Peter Julterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altanchi (M)
Cecilia Knypegård (M)
Eric Thulin (M)
Bert-Ake 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)
Gabriella Lönn (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Lillieström (C)
Emelie Walfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan stillström (C)
Anna Mårtensson (FP)
Patrick Nzamba (FP)
Inger Gustafsson (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
RolfWennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Magnus Johansson (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marko (S)
Patricia Melin (S)

Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Viibert Soleymanian autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 21.24 § 149
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Hans Hellström autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Kristoffer Rasmussen autoers. kl. 13.00
Maria Magui autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Gamilla Brinkmann autoers. kl. 13.00 till kl. 13.39 § 138, ord. ankom kl. 13.39 § 139
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 18.49 § 147, Hanns Boris ers. kl. 18.49 § 148 till kl. 21.33 § 151,
Astrid Johansson ers. kl. 21.33 ~ 152
Från kl. 13.00, utgår kl. 18.00 § 147, Gamilla Brinkmann ers. kl. 18.00 § 148
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
Från kl. 13.00
Leif-Arne Andersson autoers. kl. 13.00 till kl. 17.53 § 147, Ingegerd Hugosson ers. kl.
17.53 § 148
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Bertil Rylner autoers. kl. 13.00 till kl. 14.52 § 147, ord. ankom kl. 14.52 § 148
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
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Elinor Klasson (S)
Eva Swedberg (S)
lian De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Ami r Crnic (S)
Christopher Rydell (S)
Anna Carlsson (S)
Baris Beige (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 0/)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Slaffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Robert Andersson (SD)
Jessica Hellman (SD)

Från kl. 13.00, utgår kl. 20.1 O § 148, Pelle Nordin ers. kl. 20.1 O § 149
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 17.25 § 147, Susanna Björkman ers. kl. 17.25 § 148
Från kl. 13.00
Adrian Ericson autoers. kl. 13.00 till kl. 17.30 § 147, Jens-Ove Isaksson ers. kl. 17.30 §
148
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Katja Öz autoers. kl. 13.00
Jens-Ove Isaksson autoers. kl. 13.00 till kl. 14.46 § 147, ord. ankom kl. 14.46 § 148, utgår
kl. 21.25 § 149, Hans Holtz ers. kl. 21.25 §_ 150
Thomas Olsson autoers. kl. 13.00 till kl. 17.24 § 147, Ingalill Dahlgren Nyberg ers. kl.
17.24 § 148
Från kl. 13.00
Mikael Rydberg autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Peter Al sen ers. kl. 13.13 § 136 till kl. 16.51 § 147, Andreas Henriksson ers. kl. 16.51 §
148
Från kl. 13.00, utgår kl. 20.51 § 148
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00, utgår kl. 20.53 § 148
Från kl. 13.00
Bahman Pourjanaki autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Marie Zander autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Gristina Gustavsson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
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3

§ 155 Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras
av kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 134

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

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 135

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2015-05-07 att utse Samira Magwai (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Mikaela Frii (S).
Kommunrevisionens skrivelse 2015-04-21 med överlämnande av rapport om
granskning av tillsynsverksamheten inom milj ö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse 2015-05-12 om senarelagd
behandling av förslag till reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram biläggs.

Kommunfullmäktiges beslut
- Meddelandena läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 136

Information om Jönköpings kommuns bolag
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) informerar om Jönköpings kommuns bolag.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 137

Motion om att uppdatera och revidera "Policy för den ekonomiska
förvaltningen av Jönköpings kommuns donationsstiftelser"
Ks 2015:274 046
Sammanfattning
Jeny Hansson (V) anför i motion 2015-05-26 att kornmunens "Policy för den
ekonomiska förvaltningen av Jönköpings kornmuns donationsstiftelser" bör
uppdateras. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kornmunfullmäktige besluta följande:
• Att policyn för den ekonomiska förvaltningen av J önköpings kornmuns
donationsstiftelser uppdateras och revideras.
• Att policyns skrivning om etisk hänsyn tillförs ståndpunkten att kommunen ej medger placeringar i företag vars verksamhet berör eller involverar krig, väpnade konflikter, tenorism eller förtryck av etniska minoriteter.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-26
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kornmunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 138

Motion om att införa begreppet hen i det kommunala språkbruket
Ks 2015:275 009
Sammanfattning
J eny Hansson (V) anför i motion 2015-05-26 att Karlstad kommun nyligen
infört hen som standardpronomen. Hen ska användas när könstillhörigheten är
okänd eller oväsentlig. Mot bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta följande:
• Att hen införs som standardpronomen i kommunens handlingar.
• Att kommunen följer Språkrådets rekommendation att objektsformen
blir hen och genitivfalmen hens.
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-26
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 139

Motion om matleveranser i hemtjänsten
Ks 2015:277 730

Sammanfattning
Anette Höglund (S) anför i motion inkommen 2015-05-27 att matleveranserna
inom hemtjänsten förpackas i svårhanterliga förpackningar som resulterar i
stora mängder avfall samt mat som inte blir uppäten. Mot bakgrund av vad som
anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
• Matleveranserna till privata hushåll inom hemtjänsten utreds ur miljösynpunkt med syfte att minska avfall och matslöseri.
• Personal och chefer gör denna översyn tillsammans med de som får
matkorgarna.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-27
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 140

Motion om ett offentligt byggbolag-för fler jobb och bostäder
Ks 2015:278 200
Sammanfattning
Adrian Ericson (S) och Mona Forsberg (S) anför, för den socialdemokratiska
kommunfullmäktigegruppen, i motion inkommen 2015-05-27 att bostadsbristen i Sverige är akut och att detta ger många negativa effekter. Motionärema
menar att strukturen på bostadsmarknaden måste bli bättre. Mot bakgrund av
vad som anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
• Att Jönköpings kommun utreder möjligheten att imätta ett offentligt
byggbolag som drivs i kommunens regi för att tillgodose kommunens
invånare och den kommunala verksamheten med bostäder och lokaler
till rimliga kostnader.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-27
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes/1
s'gn,lr
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G/
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 141

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om "bymiljöväg" mellan Björneberg och Axamosjön

b)

om trafiksäkerhetsåtgärder vid Hakarpsvägen i Buskvarna

c)

om anläggande av konstgräsplan vid Nonängsskolan

d)

om allmänhetens tillgång till Buskvarnabergets natuneservat

e)

om trottoar vid Värnhemsvägen på Fagerslätt

f)

om skyltarna längs Dunkehallaleden

g)

om moratorium för avverkning av kornmunens tätortsnära skogar

h)

om en Puls Arena på Norrängen i Buskvarna

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kornmunfullmäktige följande:
Medborgarförslaget om "bymiljöväg" mellan Björneberg och Axamosjön
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslaget om trafiksäkerhetsåtgärder vid Hakarpsvägen i Buskvarna överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslaget om anläggande av konstgräsplan vid Nonängsskolan
överlåts till kornmunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget om allmänhetens tillgång till Buskvarnabergets naturreservat överlåts till kornmunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget om trottoar vid Värnhemsvägen på Fagerslätt överlåts
till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om skyltarna längs Dunkehallaleden överlåts till kulturoch fritidsnämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om moratorium för avverkning av kornmunens tätmisnära skogar överlåts till tekniska nämnden för beslut.
- Medborgarförslaget om en Puls Arena på Nonängen i Buskvarna överlåts
till kornmunstyrelsen för beslut.
Beslutet expedieras till:
K Lundgren
E Åsen Pettersson
F Svärd
C Höglund
A-C Lundin Staaw

~,o~
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l

Tn

H-0 Görebrant
I Ekengard
P Christiansson
Ks
Kfn

Stbn

Utdragsbestyrkande ,--
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 142

Interpellation om den ökade sjukfrånvaron
Ks/2015:231 026
Sammanfattning
Andreas Persson (S) anför i interpellation inkommen 2015-04-28 att sjukfrånvaron bland de anställda i lönköpings kommun fotisätter att öka. Mot denna
bakgrund vill Andreas Persson (S) fråga kommunstyrelsens ordförande AnnMarie Nilsson (C) följande:
• Vad är orsakerna till den ökade sjukfrånvaron hos personalen och framförallt, vilka åtgärder ämnar du vidta för att minska ohälsan och säkerställa att det uppsatta målet om högst 20 sjukdagar/år kan nås.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 114 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 av
kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2015-04-28
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilssons (C) interpellationssvar
inkommet 2015-05-13
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Interpellationen förklaras vara besvarad.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kornmunfullmäktige

§ 143

Interpellation om arbetsrättslig information till ungdomar i
grundskolan
Ks/2015:279 600

Sammanfattning
Bahman Pomjanaki (V) anför i interpellation 2015-05-26 att eleverna i kommunens skolor behöver få information om villkor och regler på arbetsmarknaden och därmed ges en god introduktion inför sitt första jobb. Mot denna
bakgrund vill Bahman Pourjanaki (V) fråga barn- och utbildningsnämndens
ordförande AnneMarie Grennhag (M) följande:
• Hur ser den arbetsrättsliga informationen ut i våra grundskolor inför
sommaren 2015?
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-05-26
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kornmunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 av barn- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M).

Beslutet expedieras till:
AM Grennhag

{jv

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 144

Interpellation om arbetsrättslig information till ungdomar i
gymnasieskolorna
Ks/2015:280 600
Sammanfattning
Bahman Pomjanaki (V) anför i interpellation 2015-05-26 att eleverna i kommunens skolor behöver få information om villkor och regler på arbetsmarknaden och därmed ges en god introduktion inför sitt första jobb. Mot denna
bakgrund vill Bahman Pomjanaki (V) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Regne (M) följande:
• Hur ser den arbetsrättsliga informationen ut i våra gymnasieskolor inför
sommaren 2015?
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-05-26
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Bengt Regne (M).

Beslutet expedieras till:
B Regne

Utdragsbestyrkande~
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
2015-05-28

§ 145

Interpellation om måluppfyllelse i grundskolan
Ks/2015:281 600
Sammanfattning
Hans-Lennart Stenqvist (S) anför i interpellation 2015-05-27 att resultaten i
svensk skola visar en nedåtgående trend. Mot denna bakgrund vill HansLennart Stenqvist (S) fråga bam- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) följande:
• Vilka åtgärder har vidtagits för att utvärdera och analysera orsakema till
uteblivna resultat?
• Vilka insatser planeras, utöver de som redan genomfört och som uppenbarligen inte leder till önskvärt resultat?
Beslutsunderlag
Interpellation 2015-05-27
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 avbam- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M).

Beslutet expedieras till:
AM Grennhag

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

§ 146

Fråga om Grennaskolans framtid
Ks/2015:283 619
Ewa Jonsson (KD) vill fråga kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson
(C) hur kommunen på bästa sätt ser till att Grennaskolan även fortsättningsvis
kommer att vara en plats för studier och en mötesplats för ungdomar.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
- Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes
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§ 147

Ajournering
Sammanträdet ajoumeras i l Ominuter för överläggning mellan presidiet och
gmppledama gällande talarordning m.m. inför behandling av ärende l O. Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Efter genomförd överläggning åtetupptas sammanträdet.
Kommunfullmäktige beslutar, på förslag av presidiet, att respektive forslag till
program presenteras under maximalt fyra minuter av en representant för vmje
förslag. Under denna inledande presentation ges ingen möjlighet till replik.
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§ 148

Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018
Ks/2015:184 012
Sammanfattning
Kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP) har i skrivelse 2015-04-21 upprättat
förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Kommunalråden lian De Basso (S) och Mona Forsberg (S) har i skrivelse
2015-05-11 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden
2015-2018.
Sverigedemokraterna har i skrivelse inkommen 2015-05-04 upprättat förslag
till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Miljöpartiet har i skrivelse inkommen 2015-05-08 upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Vänsterpartiet har i skrivelse inkommen 2015-05-25 upprättat förslag till
kommunprogram för mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD)
och Ann-Marie Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP), daterad 2015-04-21
Skrivelse från kommunalråden lian De Basso (S) och Mona Forsberg (S),
daterad 2015-05-11
Skrivelse från Sverigedemokraterna inkommen 2015-05-04
Skrivelse fi:ån Miljöpartiet daterad 2015-05-08
Skrivelse från Vänsterpartiet inkommen 2015-05-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KO) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Måtiensson (FP) antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet lian De Bassos (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden lian De Basso (S) och Mona Forsberg (S) antas.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) anmäler att följande mening ska införas under rubriken stadsbyggnadsvision i förslaget till kommunprogram från
M-, KD-, C- och FP:
"God tillgänglighet till stadskäman, som är ett viktigt regioncentrum, behöver
säkras både med avseende på kollektivtrafikens och biltrafikens framkomlighet."

Yrkanden
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) samt
AnneMarie Grennhag (M) och Anna Måtiensson (FP) yrkar bifall till AnnMarie Nilssons (C) förslag.
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag.
Hemic Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokratemas förslag.
Mats Weidman (MP) yrkar bifall till Miljöpatiiets förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer de fyra förslagen under proposition och finner Ann-Marie
Nilssons (C) förslag antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag beslutar
kommunstyrelsen utan omröstning att anta kommunalrådetIlanDe Bassos (S)
förslag.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för kommunalrådetIlanDe Bassos (S) förslag.
Upprop förr-ättas och röster avges på sätt som anges nedan:

j

Justerandes s:gni!J

(}11/

Ja

Christoffer Gullberg (M)
AnneMarie Grennhag (M)
OlaHelt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Mona Forsberg (S)
Andreas Persson (S)
Haniet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Magnus Rydh (S)

x
x
x
x
x
x

<?:
~/;:?

;:
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Ledamot

Nej

x
x
x
x
x
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x
x

Mats Weidman (MP)
Hemic Andersson (SD)
lian De Basso (S)
Ann-Marie Nilsson (C)

x

Summa

7

x
6

2

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, varjämte 2ledamöter avstår från att rösta, beslutat bifalla kommunalrådet Ann-Marie Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Må1iensson (FP) antas.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet lian De
Bassos (S) förslag.
Hemic Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till fö1mån för Sverigedemokratemas förslag.
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets
förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Yrkanden
Ann-Marie Nilsson (C), Andreas Sturesson (KD), AnneMarie Grennhag (M),
Carin Berggren (M), Thomas Bäuml (M), Simon Rundqvist (KD), Anders
Samuelsson (C), Wemer Billiges (KD), Anna Må1iensson (FP), Ola Nilsson
(KD), Carl Johan Stillström (C), Maria Lillieström (C), Peter Jurterström (M),
Patrick Nzamba (FP), Inger Gustafsson (FP) och Karin Hannus (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsen förslag.
lian De Basso (S), Anna Carlsson (S), Mona Forsberg (S), Elin Rydberg (S),
Patricia Melin (S), RolfWennerhag (S), Karin Widerberg (S), Carina Sjögren
(S), Katja Öz (S), Eva Swedberg (S), Gabriella Sjöberg (S), Mikael Rydberg
(S) och Amir Cmic (S) yrkar bifall till Socialdemolaatemas förslag d.v.s. lian
De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt
ovan.
Kristian Aronsson (SD) och Hemic Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokratemas förslag.
David Jersenius (MP), Margareta Sylvan (MP), John Hultberg (MP), Mats
Weidman (MP) och Andreas Hemiksson (MP) yrkar bifall till Miljöpmiiets
förslag.
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Jeny Hansson (V), Bengt-Åke Berg (V) och Anne Falk (V) yrkar bifall till
Vänsterpartiets förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer de fem förslagen- kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraternas förslag, Sverigedemokraternas förslag, Miljöpartiets förslag och
Vänsterpartiets förslag- under proposition och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige
utan omröstning att anta Socialdemokraternas förslag.
Kommunfullmäktige godkänner härefter följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 37 ja-röster mot 26 nej-röster vmjämte
17 ledamöter avstår från att rösta och l ledamot är frånvarande på sätt som
framgår av omröstningslista nr l.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens fdrslag, nämligen följande:
Förslag till kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 från kommunalråden Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) samt Anna Mårtensson (FP) antas.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till fötmån för eget förslag.
V -gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna+ kommunprogram

/)
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Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regne
Johan Bjenning
Peter Julterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altanchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Berl-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 Marka
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg

(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)

X

Viibert Soleymanian

Hans Hellström

Kristoffer Rasmussen
Maria Magui

Hanns Boris
Gamilla Brinkmann

Ingegerd Hugosson

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

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

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015
§ 148 Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018
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Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
lian De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
AmirCrnic
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Beige
Margareta Sylvan
David Jersenius
Seyoum Araya
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 Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

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

Susanna Björkman

X

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

Jens-Oveisaksson

Katja Öz
Ingalill Dahlgren Nyberg
Mikael Rydberg

Andreas Henriksson

Bahman Pourjanaki
Marie Zander

Gristina Gustavsson

37

26

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17

x
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§ 149

Överenskommelse om flyktingmottagande 2016 samt uppförande av
bostäder för flyktingverksamhet
Ks/2015:226 133

Sammanfattning
Socialnämnden har 2015-04-21 § 99 behandlat förslag till inriktning för överenskommelse om flyktingmottagandet för 2016. Socialnämnden föreslår att
Jönköpings kommun åtar sig att under 2016 ta emot 100 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta föreslås vara minst 350 personer för 2016.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 99 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- Jönlcöpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsfölmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inlduderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppföra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
20 mnkr på fastigheterna Backen 11 :29 i Bankeryd och Rommen l, Jönköpmg.
- Anslag om l mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2015 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnkr finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.

Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Anna Måtiensson (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes
ställe tjänstgör Ingvar Åkerberg (FP).

Yrkanden
Henric Andersson (SD) yrkar avslag på kommunalrådet Andreas Sturessons
(Iill) förslag.
Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Ingvar Åkerberg (FP) låter till protokollet anteckna följande:
"Det är väsentligt att hänsyn tas till de villkor som anges i detaljplanen för
Rommen l (Dunkehallaravinen)."
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
- lönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inkluderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppföra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
20 mnlu på fastigheterna Backen 11 :29 i Bankeryd och Rommen l, lönköpmg.
- Anslag om l mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2015 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnlu finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnlu inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
Reservation
Henric Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Anne Falk (V) anmäler jäv. Ersättare saknas.
Andreas Sturesson (KD) överlämnar reviderat förslag till beslut. Presidiet beslutar, på förslag av Andreas Sturesson (KD), att ajournera sammanträdet under
l Ominuter för att ge ledamöterna möjlighet att ta del av det reviderade förslaget.
Yrkanden
Efter att sammanträdet återupptagits yrkar Andreas Sturesson (KD) bifall till
det reviderade förslaget innebärande att kommunfullmäktige föreslås besluta
följande:
- lönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsfölmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inkluderar de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppföra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
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20 mnkr på fastighetema Backen 11 :29 i Bankeryd samt på ytterligare en
tomt i kommunen.
- Anslag om l mnk:r ställs till tekniska nämndens förfogande under 2015 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnkr finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
- Uppdrag ges till tekniska nämnden att till kommunfullmäktige i augusti
2015 redovisa förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande.
I Andreas Sturessons (KD) yrkande instämmer lian De Basso för S-gruppen,
Jeny Hansson (V), Ola Nilsson (KD), Inger Gustafsson för FP-gruppen, Anders Jörgensson för M-gruppen, Margareta Sylvan för MP-gruppen, Anders
Samuelsson för C-gruppen, Ewa Jonsson (KD), Gabriella Lönn (KD) och Karin Hannus (KD).
Kristian Aronsson yrkar för SD-gruppen avslag på ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla Andreas Sturessons
(Iill) yrkande, nämligen följande:
- Jönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i
kommunen beräknas till350 personer för år 2016, vilket inkluderar de ensamkommande b am som beviljas uppehållstillstånd.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att senast under 2016 uppföra totalt 24
prefabricerade lägenheter för flyktingverksamhet till en utgift uppgående till
20 mnkr på fastighetema Backen Il :29 i Bankeryd samt på ytterligare en
tomt i kommunen.
- Anslag om l mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2015 för
genomförande av markförvärv, utredning, projektering och upphandling.
- Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till l mnkr finansieras genom
ökad upplåning.
- Tekniska nämndens återstående anslagsbehov 2016 uppgående till totalt 19
mnkr inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2016-2018.
- Uppdrag ges till tekniska nämnden att till kommunfullmäktige i augusti
2015 redovisa förslag på ytterligare en tomt för uppförande av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till: Sn, Tn, Diariet
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§ 150
Utvärdering av effekterna av överenskommelsen vad avser minskning av antalet sociala kontrakt
Ks/2014:487 709
Sammanfattning
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-11-27, i samband med beslut om VIP
2015-2017, att uppdra åt socialnämnden att i samverkan med bland annat tekniska nämnden utvärdera effekterna av den överenskommelse som slutits vad
avser åtgärder för att minska antalet sociala kontrakt. Utvärderingen ska redovisas till kornmunfullmäktige i maj 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2015-04-21 § 97 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-04-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kornmunfullmäktige
- Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun, godkänns.
- Uppdrag ges till samtliga partsföreträdare, som undertecknat överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med utgångspunkt i de behov av förtydliganden som parterna identifierat.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Bassos (S) yttrande 2015-04-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun, godkänns.
- Uppdrag ges till samtliga partsföreträdare, som undertecknat överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med utgångspunkt i de behov av förtydliganden som parterna identifierat.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Yrkande
Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
- Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Sn, Tn, Vätterhem AB, NkBo
Utdragsbestyrkande
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§ 151

Motion om ställplats för husbilar
Ks/2013:489 514
Sammanfattning
Michael Wilhelmsson (S) föreslår i en motion 2013-11-24 att möjligheterna att
anordna en ställplats för husbilar någonstans i de centrala delarna av Jönköping
utreds.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28 § 283 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-24
stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-1 o § 17 5 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 §50 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
F örslag till kommunfullmäktige
- stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringsplatser och uppställningsplatser för husbilar i
de centrala delarna av vår stad.
- Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2015-04-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (S) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringsplatser och uppställningsplatser för husbilar i
de centrala delarna av vår stad.
- Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Yrkande
Mona Forsberg (S) yrkar, med instämmande av Carin Berggren (M), den kompletteringen att uppdraget i första strecksatsen även ska avse husvagnar.

Utdragsbestyrkandy
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag med den av Mona Forsberg (S) yrkade kompletteringen, nämligen följande:
- stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för parkeringsplatser och uppställningsplatser för husbilar
och husvagnar i de centrala delarna av vår stad.
Motionen förklaras besvarad.

Beslutet expedieras till:
M Wilhelmsson
Stbn
Tn

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Motion om Myntgatans miljö mellan Klostergatan och Gröna gatan
Ks/2014:288 310
Sammanfattning
Eva Swedberg (S) föreslår i en motion att omdana Myntgatans miljö mellan
Klostergatan och Gröna gatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 137 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-16
stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-23 § 375 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2015-03-10 §51 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-04-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunktema i motionen, ta fram ett förslag för förnyelse av gaturummet, utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan och att i samband med
nämndens arbete med förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett genomfårande.
- Motionen bifalls.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunktema i motionen, ta fram ett förslag för förnyelse av gaturummet, utmed Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan och att i samband med
nämndens arbete med förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett genomförande.
- Motionen bifalls.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
- stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från synpunktema i motionen, ta fram ett förslag för förnyelse av gaturummet, ut-

Utdragsbestyrkande
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med Myntgatan, delen Gröna gatan och Klostergatan och att i samband med
nämndens arbete med förslag till verksamhets- och investeringsplan överväga möjligheterna för ett genomförande.
- Motionen bifalls.

Beslutet expedieras till:
E Swedberg
Stbn
Tn

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2015:123 009

Sammanfattning
Inom stadskontoret har förteckning upprättats över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2013-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kornmunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kornmunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kornmunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kornmunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kornmunfullmäktige följande:
- Förteckning över ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 154
Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2015:122 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har redovisning upprättats över obesvarade motioner inkomna senast 2014-12-31.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kornmunfullmäktige
enligt 34 §i kommunfullfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kornmunfullmäktige
enligt 34 § i kornmunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kornmunfullmäktige följande:
- Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2015:121

009

Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts fårdigt ska enligt 37 §i kornmunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kornmunfullmäktige och som inlämnats senast 2014-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 §i kornmunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till fullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 §i kornmunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Kommunstyrelsens meddelande, att några obesvarade medborgarförslag
som ska avgöras av kommunfullmäktige inte finns att redovisa, läggs till
handlingarna.
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§ 156
Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2015:120 009
Sammanfattning
Enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser for Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
Redovisningen av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd läggs till
handlingama.
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§ 157

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2015:119

009

Sammanfattning
Enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för lönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år infmmera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets forslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser for lönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
KommunalrådetIlanDe Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a§ i Allmänna bestämmelser för lönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Redovisningen av medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2015:118

009

Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
- Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Han De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-05-12
Kommunstyrelsens beslut
- Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGEs BEHANDLING 2015-05-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
- Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Samira Magwai (S)
Samira Magwai (S) anhåller i skrivelse inkommen 2015-05-27 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
- Samit·a Magwai (S) beviljas begärt entledigande.
- Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammamåkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
S Magwai
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Utdragsbestyrkand!.C-
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§ 160

Ledamot i kommundelsråd Bankeryd
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att Miljöpartiet har att komplettera med en ledamot i kommundelråd Bankeryd.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Till ny ledamot i kommundelsråd Bankeryd utses Mats Rappe (MP).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Rappe
Kdr Bankeryd
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att Socialdemokraterna har att
komplettera med en ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Lillemor
Örneling (S).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L Örneling
Bun
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Lekmannarevisor i AB Bankerydshem
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att Nils-Erik Davelid (FP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i AB Banketydshem.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
Nils-Erik Davelid (FP) beviljas begärt entledigande.
- Till ny lekmannarevisor i AB Bankerydshem utses Björn Westberg (FP).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
N-E Davelid
B Westberg
AB Bankerydshem
Kommunrevisionen
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Revisorsuppleant i Stiftelsen Erik E Karlssons teknik- och
radiomuseum
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att Nils-Erik Davelid (FP) har
hemställt om entledigande fi'ån uppdraget som revisorsuppleant i stiftelsen
Erik E Karlssons teknik- och radiomuseum.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Nils-Erik Davelid (FP) beviljas begärt entledigande.
- Till ny revisorsuppleant i Stiftelsen Erik E Karlssons teknik- och radiomuseum utses Bjöm Westberg (FP).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
N-E Davelid
B Westberg
Stiftelsen Erik E Karlssons teknik- och radiomuseum
Kommunrevisionen
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Lekmannarevisor i Jönköpings kommun Förvaltnings AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att Nils-Erik Davelid (FP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i lönköpings
kommun Förvaltnings AB.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Nils-Erik Davelid (FP) beviljas begärt entledigande.
- Till ny lekmannarevisor i lönköpings kommun Förvaltnings AB utses Björn
Westberg (FP).

Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
N-E Davelid
B Westberg
lönköpings kommun Förvaltnings AB
Kommunrevisionen
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Lekmannarevisor i Jönköpings kommun Förvaltnings AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2015-05-28 att lekmannarevisor i lönköpings kommun Förvaltnings AB ska utses efter Margareta Persson (S).
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
- Till ny lekmannarevisor i lönköpings kommun Förvaltnings AB utses Sven
Ebbesson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
- Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Ebbesson
lönköpings kommun Förvaltnings AB
Kommunrevisionen
Löneservice
U Freijd

Utdragsbestyrkande
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