JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 13.00 – 17.20

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Anders Jörgensson (M) och Harriet Roosquist (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset Jönköping, 2014-11-06 kl. 16.30

Underskrifter

1

Paragraf 205-229

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Lars-Evert Sahlin § 205-210

Anders Hulusjö § 211-229

Anders Jörgensson

Harriet Roosquist

Justerande

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

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2014-10-30 ej § 220

Datum för anslags uppsättande

2014-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-11-29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl. 13.00 – 17.20

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Anders Jörgensson (M) och Harriet Roosquist (S)

Underskrifter

1

Paragraf 220

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Anders Jörgensson

Harriet Roosquist
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2014-10-30 § 220

Datum för anslags uppsättande

2014-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-11-22

Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
Ledamot
Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Thomas Bäuml (M)
Bengt Regné (M)
Johan Bjenning (M)
Peter Jutterström (M)
Anders Jörgensson (M)
Kent Ly (M)
Tevfik Altonchi (M)
Cecilia Knypegård (M)
Eric Thulin (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Inger Krantz (M)
Anton Eriksson (M)
Johnny Lilja (M)
Mats Green (M)
Fredrik Nordenankar (M)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Maria Petersson (C)
Emelie Walfridsson (C)
Rikard Bunnvik (C)
Carl Johan Stillström (C)
Anna Mårtensson (FP)
Patrick Nzamba (FP)
Louise Tollén (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Andreas Sturesson (KD)
Karin Hannus (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ola Nilsson (KD)
Werner Hilliges (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Lars-Evert Sahlin (S)
Harriet Roosquist (S)
Rolf Wennerhag (S)
Mona Forsberg (S)
Rumi Uygul (S)
Karin Widerberg (S)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Anette Höglund (S)
Gabriel Marko (S)
Patricia Melin (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Gabriella Sjöberg (S)

Logg
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
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
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
Hans Karlsson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
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
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
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
Ledamot
Krister Johansson (S)
Tord Sundqvist (S)
Elinor Klasson (S)
Eva Swedberg (S)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Andreas Persson (S)
Lynn Carlsson (S)
Amir Crnic (S)
Christopher Rydell (S)
Anna Carlsson (S)
Baris Belge (S)
Anne Falk (V)
Bengt-Åke Berg (V)
Moa-Sara Marakatt (V)
Jerry Hansson (V)
Margareta Sylvan (MP)
David Jersenius (MP)
Erik Hugander (MP)
Mats Rappe (MP)
Mats Weidman (MP)
John Hultberg (MP)
Kristina Winberg (SD)
Kristian Aronsson (SD)
Henric Andersson (SD)
Staffan Eklöf (SD)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Anita Winberg (SD)
Robert Andersson (SD)
Jessica Hellman (SD)

Logg
Susanna Björkman autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Adrian Ericson autoers. kl. 13.00 till kl. 15.39 § 215, ord. ankom kl. 15.39
§ 216
Från kl. 13.00
Magnus Johansson autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Bahman Pourjanaki autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Seyoum Araya autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Ylva-Britt Söderström autoers. kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
Från kl. 13.00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 205

Inledning
Lars-Evert Sahlin (S) i egenskap av ålderspresident, öppnar sammanträdet och
hälsar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till den nya
mandatperioden. Efter genomfört upprop informerar Lars-Evert Sahlin om regler i kommunfullmäktiges arbetsordning m.m.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 206

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med de ändringarna
att ärende 9. Motioner för remittering, ärende 11. Interpellationer samt
ärende 12. Frågor utgår eftersom några sådana inte har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 207

Förteckning över valda kommunfullmäktige samt placeringslista
Förteckning över valda kommunfullmäktige samt upprättad placeringslista har
tidigare överlämnats.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ålderspresidenten beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förteckningen över valda kommunfullmäktige samt upprättad placeringslista för kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 208

Val av valberedning för mandatperioden
Kommunfullmäktige har att förrätta val av valberedning för mandatperioden.
Efter yrkande av AnneMarie Grennhag för M-, KD-, C- och FP-grupperna, Ilan
De Basso för S-gruppen, Moa-Sara Marakatt för V-gruppen, Kristian Aronsson
för SD-gruppen och David Jersenius för MP-gruppen beslutar kommunfullmäktige att till valberedning välja:
Ledamöter
Thomas Bäuml (M)
Erik Arnalid (KD)
Anders Samuelsson (C)
Inger Gustavsson (FP)
Britt-Marie Glaad (S)
Rolf Wennerhag (S)
Kerstin Lindberg (MP)
Anne Falk (V)
Cristina Gustavsson (SD)
Ersättare
Inger Krantz (M)
Karin Hannus (KD)
Carl Johan Stillström (C)
Ingvar Åkerberg (FP)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Mats Rappe (MP)
Bengt-Åke Berg (V)
Per Svenhall (SD)
Härefter beslutar kommunfullmäktige följande:
– Thomas Bäuml (M) väljs till valberedningens ordförande
– Erik Arnalid (KD) väljs till valberedningens förste vice ordförande
– Britt-Marie Glaad (S) väljs till valberedningens andre vice ordförande
Slutligen beslutar kommunfullmäktige följande beträffande tjänstgöringsordning för ersättare/partigruppsbildning:
– Vid förfall för ledamot inkallas ersättare i första hand efter partitillhörighet
och i andra hand efter partigrupp, i båda alternativen i den inbördes ordning
de upptagits i protokollet. Med partigrupp avses (M), (KD), (C) och (FP)
tillsammans respektive (S), (MP) och (V) tillsammans.
– I de fall det enligt ovanstående regler inte finns ersättare för tjänstgöring ska
ersättare inkallas i den ordning de upptagits i protokollet.
Beslutet expedieras till: De valda, U Freijd, löneenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 209

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för den nyvalda valberedningens överläggning inför
val av kommunfullmäktiges presidium.
Efter genomförd överläggning återupptas sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 210

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden
Kommunfullmäktige har att välja sitt presidium. Presidiet utgörs av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Mandattiden sammanfaller med kommunfullmäktiges mandattid.
Val av ordförande
Valberedningens ordförande Thomas Bäuml (M) yrkar att Anders Hulusjö
(KD) väljs till kommunfullmäktiges ordförande, Johnny Lilja (M) till 1:e vice
ordförande samt Lars-Evert Sahlin (S) till 2:e vice ordförande.
Valberedningens andre vice ordförande Britt-Marie Glaad (S) yrkar att LarsEvert Sahlin (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande samt begär sluten
omröstning.
Moa-Sara Marakatt för V-gruppen instämmer i förslaget att Lars-Evert Sahlin
väljs till ordförande.
Ålderspresidenten konstaterar att det föreligger två förslag till ordförandeposten samt att sluten omröstning begärts och att sådan ska förrättas.
Kommunfullmäktige utser Anders Jörgensson (M) och Harriet Roosquist (S)
till röstkontrollanter under omröstningen. Upprop förrättas och de röstande
avger sina valsedlar i en valurna.
Efter avslutat upprop genomför ålderspresidenten och röstkontrollanterna
sammanräkning av rösterna.
Efter röstsammanräkningen tillkännager ålderspresidenten att 81 godkända
valsedlar har avlämnats. Av dessa upptar 45 namnet Anders Hulusjö och 36
namnet Lars-Evert Sahlin. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att välja
Anders Hulusjö (KD) till kommunfullmäktiges ordförande för innevarande
mandatperiod.
Valsedlarna läggs under överinseende av röstkontrollanterna i ett omslag som
förseglas och undertecknas av röstkontrollanterna.
Val av förste vice ordförande
Härefter beslutar kommunfullmäktige att välja Johnny Lilja (M) till förste vice
ordförande i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.
Val av andre vice ordförande
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Evert Sahlin (S) till andre
vice ordförande i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att till kommunfullmäktiges presidium välja:
– Anders Hulusjö (KD), ordförande
– Johnny Lilja (M), förste vice ordförande
– Lars-Evert Sahlin (S), andre vice ordförande
Efter nu förrättat val inträder kommunfullmäktiges presidium i tjänstgöring.
Ålderspresident Lars-Evert Sahlin (S) överlämnar ordförandeklubban och ordförandekedjan till Anders Hulusjö (KD).
Anders Hulusjö (KD) tackar för visat förtroende.

Beslutet expedieras till:
De valda
U Freijd
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 211

Kommunfullmäktiges återstående sammanträden 2014
Sammanfattning
Enligt tidigare antagen sammanträdesplan hålls kommunfullmäktiges återstående sammanträden 2014 enligt följande:
2014-11-20
2014-11-27 (VIP)
2014-12-18
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 148 att starttiden för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden 2014-2018 ska
var klockan 13.00.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Kommunfullmäktiges återstående sammanträden fastställs enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 212

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens skrivelse 2014-10-15 med rapport om granskning av
interna kontroller i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandet läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 213

Medborgarförslag för åtgärder
Medborgarförslag om förbättringar för personer med funktionsnedsättning har
inkommit.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om förbättringar för personer med funktionsnedsättning
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Ks
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 214

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun
Ks/2014:312

535

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2014-04-24 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett program för bredbandsutveckling i Jönköpings kommun. Ett förslag till
program föreligger nu från stadskontoret.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30
Förslag till ”Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för bredbandsutbyggnad antas.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-10-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet och genomförandet av programmet.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun antas.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet och genomförandet av programmet.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över prissättningen för gräv- och
återställningsarbete med utgångspunkt att skapa goda förutsättningar för
bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Bengt-Åke Berg (V) och Staffan Eklöf för SD-gruppen
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 215

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2014
Ks/2014:360

042

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2014. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
koncernen, som förutom kommunen även omfattar bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2014
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Revisorernas skrivelse 2014-10-15 med tillhörande granskningsrapport
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Delårsrapporten godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Mats Green (M) och Henric Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-30

§ 216

Motion om inrättande av en kändisgata i Jönköping
Ks/2013:425 860
Sammanfattning
Tevfik Altonchi (M) föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2013-10-07, kommunfullmäktige besluta följande:
• Att Jönköpings kommun deklarerar stråket mellan Smedjegatan fram till
Stadsbibliotekets entré till en kändisgata.
• Att kommunen, i minne av personers bidragande faktorer att utveckla
Jönköping som kommun och sätta Jönköping på kartan, inrättar ett minnesmärke i form av en stjärna med personens namn och titel i.
• Att ge kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att realisera
förslaget i samband med att första stjärnan inristas under nationaldagsfirandet, och därefter fortsätter traditionen att vid den årliga nationaldagen gravera en ny stjärna.
Kommunfullmäktige har 2013-10-24 § 246 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2013-10-07
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 120 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kulturnämnden att i kommande arbete med verksamhetsoch investeringsplan (VIP) överväga förslaget att uppmärksamma personer
som gjort framträdande insatser för Jönköpings kommun på det sätt som
framgår av kulturnämndens beslut.
− Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
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 Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Göran Karlsson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Dan Mattsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till kulturnämnden att i kommande arbete med verksamhetsoch investeringsplan (VIP) överväga förslaget att uppmärksamma personer
som gjort framträdande insatser för Jönköpings kommun på det sätt som
framgår av kulturnämndens beslut.
− Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkanden
Henrik Andersson (S), med instämmande av Eva Swedberg (S), yrkar bifall till
Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, nämligen att motionen avslås.
Tevfik Altonchi (M) och Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Henric Anderssons (S) avslagsyrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Henric Anderssons (S) avslagsyrkande.
Omröstning genomförs. Därvid avges 38 ja-röster och 43 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla Henrik Anderssons (S) yrkande,
nämligen följande:
− Motionen avslås.
Reservation
M-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Beslutet expedieras till:
T Altonchi
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Motion om att införa en kulturklassiker
Ks/2014:226 800
Sammanfattning
Inger Gustafsson (FP) och Anna Mårtensson (FP) föreslår i motion
2014-03-31 att det ska införas en kulturklassiker som innebär att invånare i
Jönköpings kommun under 12 månader erbjuds att delta i olika kulturevenemang där varje besök antecknas på en talong. När talongen är ifylld ska ett
diplom utfärdas av kulturförvaltningen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger de nämnder som på olika sätt är ansvariga för och berörda av
kommunens kulturaktiviteter och utbud att lämna förslag till hur en kulturklassiker kan utformas så att kommuninvånarna kan delta och samtidigt öka intresset för kultur. Med hänvisning till vad som anförs i motionen yrkar motionärerna att Jönköpings kommun erbjuder invånarna möjlighet att delta i en kulturklassiker med start 2015-01-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 77 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2014-03-31
Fritidsnämndens beslut 2014-06-19 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 102 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 119 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-08-21 § 283 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-10 § 229 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-09-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa en kulturklassiker från
2015-01-01 med beaktande av de synpunkter och samverkansförslag som
framkommer av nämndernas yttranden. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) vidhåller tidigare avgivet yttrande
2014-09-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Anna
Mårtenssons (FP) förslag, nämligen att förslå kommunfullmäktige följande:
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa en kulturklassiker från
2015-01-01 med beaktande av de synpunkter och samverkansförslag som
framkommer av nämndernas yttranden. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Henrik Andersson yrkar för S-gruppen bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa en kulturklassiker från
2015-01-01 med beaktande av de synpunkter och samverkansförslag som
framkommer av nämndernas yttranden. Finansiering sker inom befintlig
budgetram.
Reservation
S- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslutet expedieras till:
A Mårtensson
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 218

Motion om medborgerligt fadderskap av offentlig konst
Ks/2014:227 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2014-04-23 föreslår Henrik Andersson (S) att ett medborgerligt fadderskap ska skapas för offentlig konst. Med hänvisning till vad
som anförs i motionen föreslås följande:
• Ge kulturnämnden i uppgift att efterlysa faddrar för de offentliga konstverk
som placerats och underhålls av kommunen.
•

Skapa ett register över dessa konstverk samt dess faddrar och möjliggöra för
anmälan på kommunens hemsida.

•

Kulturförvaltningen får i uppdrag att som motprestation ge faddrar inbjudningar och förhandsvisningar till kommunala kulturevenemang och events.

Kommunfullmäktige har 2014-04-24 § 78 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-04-23
Kulturnämndens beslut 2014-08-20 § 118 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2014-09-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa fadderskap av offentlig konst.
Finansiering sker inom befintlig budgetram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa fadderskap av offentlig konst.
Finansiering sker inom befintlig budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen bifalles.
− Uppdrag ges till kulturnämnden att införa fadderskap av offentlig konst.
Finansiering sker inom befintlig budgetram.

Beslutet expedieras till:
H Andersson
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program
Ks/2014:94 740
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2008-02-28 § 54 Alkohol- och drogpolitiskt program 2008-2012. Enligt programmet ska en uppföljning av alkohol- och drogsituationen göras vartannat år och en utvärdering av programmet ska göras i
slutet av perioden inför revidering av programmet. En uppföljning av handlingsplanen för genomförandet av det alkohol- och drogpolitiska programmet
omfattande perioden 2009-2011 har behandlats av kommunstyrelsen i mars
2012.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-04-08 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-10 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-14 § 47 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-04-15 § 54 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2014-04-15 § 77 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2014-04-16 § 61 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2014-04-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2014-05-07 § 57 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21 med tillhörande utvärdering
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program i Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program i Jönköpings kommun.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadskontoret ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun 2008–2012 godkänns.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Andreas Sturesson (KD), Ilan De Basso (S) och Ola Nilsson (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Justering av ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Ks/2014:285 74031702
Sammanfattning
Kommunen har enligt 8 kap 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgift för prövningen i samband med att någon ansöker om serveringstillstånd. Med anledning av
ny alkohollag (2010:1622) beslutade kommunfullmäktige 2013-04-25 om förändrade avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd att gälla fr.o.m.
2013-05-01.
Socialnämnden har 2014-05-20 § 101 beslutat föreslå en justering av ansökningsavgiften för serveringstillstånd i det fall då en sökande inte klarat kunskapsprovet på tre försök och därför måste göra en ny ansökan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 101 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök och
därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
− Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) kompletterar sitt förslag med att beslutet ska gälla från och med 2014-11-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avgiften vid nyansökan om stadigvarande serveringstillstånd sänks till
5 500 kr i de fall en sökande inte har klarat kunskapsprovet på tre försök och
därför måste göra en ny ansökan och därmed betala ny ansökningsavgift.
− Avgiftssänkningen förutsätter att en fullständig ny ansökan görs inom tre
månader räknat från det datum som en fullständig ansökan har lämnats in i
det tidigare ansökningsärendet.
− Beslutet gäller från och med 2014-11-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Andreas Sturesson (KD) och Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Justering av taxa för tillsyn och kontroll gällande försäljning av
vissa receptfria läkemedel, tobak och folköl
Ks/2014:274 700
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-05-20 § 102 beslutat om vissa justeringar i taxa för
tillsyn och kontroll gällande försäljning av vissa receptfria läkemedel, tobak
och folköl. Avgifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 102 med tillhörande tjänsteskrivelse och
bilaga till tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avgifter för tillsyn och kontroll gällande detaljhandelsförsäljning av folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel, samt bestämmelser för uttaget
av sådana avgifter, fastställs i enlighet med socialförvaltningens bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) kompletterar sitt förslag med att beslutet ska gälla från och med 2015-01-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avgifter för tillsyn och kontroll gällande detaljhandelsförsäljning av folköl,
tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel, samt bestämmelser för uttaget
av sådana avgifter, fastställs i enlighet med socialförvaltningens bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14.
− Beslutet gäller från och med 2015-01-01.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till: Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Redovisning av konsekvenser av nya bidragsregler för anläggningsbidrag
Ks/2012:174 800
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-22 § 389, i samband med beslut om
nya regler för anläggningsbidrag, att uppdra åt fritidsnämnden att i mars 2014
till kommunfullmäktige redovisa konsekvenser av de nya bidragen.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2014-03-20 § 39 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-05-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-05-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning avseende konsekvenser av nytt anläggningsbidrag godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-10-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Uppdrag ges till tekniska nämnden att i dialog med fritidsnämnden och föreningslivet kvalitetssäkra rutiner för fastställande av marknadshyra för föreningslokaler.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-10-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med tekniska nämnden och föreningslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar enligt vad som anförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-15
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar, med återtagande av andra strecksatsen i sitt förslag, bifall till Ilan De Bassos (S) andra strecksats med den ändringen att hänvisning görs till de båda kommunalrådsyttrandena.
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Fritidsnämndens redovisning av konsekvenser av nytt anläggningsstöd till
föreningar godkänns.
− Fritidsnämnden ges i uppdrag att i dialog med tekniska nämnden och föreningslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar enligt vad som framgår i de båda
kommunalrådsyttrandena.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkande
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Fn
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) för
Jönköping Airport AB
Ks/2014:326

107

Sammanfattning
Den 31 januari 2012 trädde EU:s beslut i kraft gällande statsstöd till flygplatser. Beslutet innebär att det ekonomiska stödet efter en kort avtrappning ska
upphöra helt. För Sveriges del skulle det innebära att endast ett fåtal flygplatser
skulle överleva. För att Jönköping Airport AB även fortsättningsvis ska kunna
erhålla ekonomiskt stöd har ett förordnande tagits fram. Förordnandet innebär
bl.a. att flygplatsen får ett uppdrag att i allmänhetens intresse driva flygplatsen.
Därigenom undantas flygplatsen från EU:s förbud mot statsstöd.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-08
SGEI-förordnande av Jönköping Airport AB 2014-09-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-08 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, för Jönköping
Airport AB fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
– Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, för Jönköping
Airport AB fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Yrkanden
Bengt-Åke Berg (V) och Margareta Sylvan för MP-gruppen yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Bengt-Åke Bergs (V) m.fl. avslagsyrkande och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Bengt-Åke Bergs (V) m.fl. avslagsyrkande.
Omröstning genomförs. Därvid avges 71 ja-röster mot 10 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
− Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, SGEI, för Jönköping
Airport AB fastställs.
Reservation
MP- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Bengt-Åke
Bergs (V) m.fl. avslagsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Airport AB
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015
Ks/2014:346 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2015. I likhet med innevarande år innehåller förslaget ett särskilt kommunfullmäktigesammanträde för behandling av kommunens årsredovisning under april månad. På grund av att Sveriges kommuner
och landsting (SKL) har schemalagt sina sammanträden på torsdagar under
hösten 2015 föreslås att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under hösten genomförs på sista onsdagen respektive tisdagen varje månad.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2015 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2015 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige 2015 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista i akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Ny kultur- och fritidsförvaltning
Ks/2014:369

001

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att kulturnämnden och fritidsnämnden slås samman till en nämnd från och med 2015. Fullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att slå samman kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen till en förvaltning som ska organiseras under kultur- och fritidsnämnden. Den nya organisationen ska börja gälla från och med 1 januari 2015.
Stadskontoret har utarbetat ett förslag till ny gemensam organisation för kultur
och fritid.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 § 147
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-13
Bilaga 1. Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Bilaga 2. Arbetsplan bildande av kultur- och fritidsförvaltning
Protokoll från samverkan med berörda fackliga organisationer 2014-10-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till reglemente för ny kultur- och fritidsnämnd remitteras till kulturnämnden och fritidsnämnden för synpunkter. Nämnderna
anmodas inkomma med svar till kommunstyrelsen senast 2014-11-20.
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets förslag till organisationsstruktur för ny kultur- och fritidsförvaltning godkänns och börjar gälla från och med 1 januari 2015.
− Ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen ska geografiskt vara placerad
i Huskvarna stadshus fram till och med den tidpunkt då ett nytt stadshus i
Huskvarna färdigställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet
av en ny kultur- och fritidsförvaltning.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast vid utgången av 2016
redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del att:
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet av
en ny kultur- och fritidsförvaltning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2014-10-17 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-10-20 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-29
Kommunstyrelsens beslut
− Stadskontorets förslag till reglemente för ny kultur- och fritidsnämnd remitteras till kulturnämnden och fritidsnämnden för synpunkter. Nämnderna
anmodas inkomma med svar till kommunstyrelsen senast 2014-11-20.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Stadsdirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet av
en ny kultur- och fritidsförvaltning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets förslag till organisationsstruktur för ny kultur- och fritidsförvaltning godkänns och börjar gälla från och med 1 januari 2015.
− Ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen ska geografiskt vara placerad
i Huskvarna stadshus fram till och med den tidpunkt då ett nytt stadshus i
Huskvarna färdigställs.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med att förbereda bildandet
av en ny kultur- och fritidsförvaltning.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast vid utgången av 2016
redovisa vilka ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Ks
Kn
Fn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Kristina Winberg (SD)
Kristina Winberg (SD) anhåller i skrivelse 2014-09-18 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kristina Winberg (SD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
K Winberg
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Lenah Andersson (S)
Lenah Andersson (S) anhåller i skrivelse 2014-10-23 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Lenah Andersson (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
L Andersson
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Erik Hugander (MP)
Erik Hugander (MP) anhåller i skrivelse 2014-10-29 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Erik Hugander (MP) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
E Hugander
Länsstyrelsen
Löneservice
Kommunikationsavd
K Axelsson
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 229

Ledamot i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-10-30 att Anders Norgren (MP) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Anders Norgren (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i äldrenämnden utses Carl-Evert Werme (MP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Norgren
Än
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur
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Omröstningsslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
§ 216 Motion om inrättande av en kändisgata i Jönköping
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Johan Bjenning
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Mats Green
Fredrik Nordenankar
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Petersson
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Louise Tollén
Ingvar Åkerberg
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Saddia Hidalgo Larsson
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Rumi Uygul
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic

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

Ersättare

Leif-Arne Andersson
Hans Karlsson

Susanna Björkman

Magnus Johansson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningsslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
§ 216 Motion om inrättande av en kändisgata i Jönköping
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Margareta Sylvan
David Jersenius
Erik Hugander
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Kristina Winberg
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

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

Bahman Pourjanaki

Seyoum Araya

Ylva-Britt Söderström

X
X
X
X
X
X
X
X
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Omröstningsslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
§ 223 Förordnande av tjänst för allmänt intresse (SGEI) för Jönköping Airport AB
Ledamöter
Carin Berggren
AnneMarie Grennhag
Thomas Bäuml
Bengt Regné
Johan Bjenning
Peter Jutterström
Anders Jörgensson
Kent Ly
Tevfik Altonchi
Cecilia Knypegård
Eric Thulin
Bert-Åke Näslund
Inger Krantz
Anton Eriksson
Johnny Lilja
Mats Green
Fredrik Nordenankar
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Maria Petersson
Emelie Walfridsson
Rikard Bunnvik
Carl Johan Stillström
Anna Mårtensson
Patrick Nzamba
Louise Tollén
Ingvar Åkerberg
Andreas Sturesson
Karin Hannus
Margareta Strömberg
Ulla Gunnevik Sandstedt
Simon Rundqvist
Ola Nilsson
Werner Hilliges
Saddia Hidalgo Larsson
Anders Hulusjö
Ewa Jonsson
Lars-Evert Sahlin
Harriet Roosquist
Rolf Wennerhag
Mona Forsberg
Rumi Uygul
Karin Widerberg
Hans-Lennart Stenqvist
Anette Höglund
Gabriel Marko
Patricia Melin
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Gabriella Sjöberg
Krister Johansson
Tord Sundqvist
Elinor Klasson
Eva Swedberg
Ilan De Basso
Elin Rydberg
Britt-Marie Glaad
Andreas Persson
Lynn Carlsson
Amir Crnic

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

Ersättare

Leif-Arne Andersson
Hans Karlsson

Susanna Björkman

Magnus Johansson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Omröstningsslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014
§ 223 Förordnande av tjänst för allmänt intresse (SGEI) för Jönköping Airport AB
Christopher Rydell
Anna Carlsson
Baris Belge
Anne Falk
Bengt-Åke Berg
Moa-Sara Marakatt
Jerry Hansson
Margareta Sylvan
David Jersenius
Erik Hugander
Mats Rappe
Mats Weidman
John Hultberg
Kristina Winberg
Kristian Aronsson
Henric Andersson
Staffan Eklöf
Jan-Ove Lipponen
Anita Winberg
Robert Andersson
Jessica Hellman
Summa

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

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

Bahman Pourjanaki

Seyoum Araya

Ylva-Britt Söderström

X
X
X
X
X
X
X
X
71

10

0

0

