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Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Agneta Hugander (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Marie Lundberg (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Sara Larsson (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Karin Hannus (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Therese Hulusjö (KD)
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Göran Undevall (KD)
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Ola Nilsson (KD)
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Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)

Logg
Från kl. 17.00
Bo Grennhag autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:46 § 136, Rune Nykvist ers. kl. 20:46 § 137
Från kl. 17.00
Rune Nykvist autoers. kl. 17.00 till kl. 17:17 § 127, ord. ankom kl. 17:17 § 128
Andreas Grubbström autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Lars Hoel autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 21:08 § 137, Maria Magui ers. kl. 21:08 § 138
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 17:59 § 131, Sema Kösebas ers. kl. 17:59 § 132
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gerd Pettersson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Eva Stråth autoers. kl. 17.00 till kl. 17:16 § 127, ord. ankom kl. 17:16 § 128, utgår kl. 21:03
§ 137, Eva Stråth ers. kl. 21:03 § 138
Olof Darelid autoers. kl. 17.00 till kl. 17:06 § 127, ord. ankom kl. 17:06 § 127
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Sander Eskilsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Ann-Marie Hedlund autoers. kl. 17.00
Bertil Rylner autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:17 § 133, Carl Johan Stillström ers. kl. 20:17 § 134
Från kl. 17.00
Gunvor Runström autoers. kl. 17.00 till kl. 19:18 §131, Magnus Berndtzon ers. kl. 19:19 § 132
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Ledamot
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Lisa Maria Ek (S)
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Christopher Rydell (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Logg
Från kl. 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:24 § 134, Jan Ericson ers. kl. 20:24 § 135
Jan Ericson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:58 § 131, ord. ankom kl. 17:58 § 132
Kjell Johansson autoers. kl. 17.00
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ghada Melle autoers. kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Ifrah Kirih autoers. kl. 17.00 till kl. 21:29 § 139, Marcus Fredriksson ers. kl. 21:29 § 140
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17.00 till kl. 18:52 § 131, ord. ankom kl. 18:52 § 132
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00 till kl. 17:09 § 127, ord. ankom kl. 17:09 § 128
Anita Winberg ers. kl. 17:09 § 128
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§ 126

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med de ändringarna
att ärende 6. Motioner för remittering och ärende 8. Interpellationer utgår eftersom några sådana inte har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-04-29 att utse Karin Hannus (KD) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Susanne Agerbring (KD) och till följd av detta utse
Martin Lorefors (KD) och Rose-Marie Svensson (KD) till nya ersättare.
Ordföranden informerar att från och med augusti månad kommer kallelse till
kommunfullmäktiges sammanträden att skickas ut via e-post på kommunadress
(förnamn.efternamn@jonkoping.se).
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Information om Jönköpings kommuns bolag
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) informerar om Jönköpings
kommuns bolag.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-30

§ 129

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:

Justerandes signatur

a)

om upprustning och bevarande av strand- och grönområdena i östra
vätterbygden

b)

om åtgärder för att minska trafiken på Huskvarnavägen

c)

om uppdatering av kommunens hemsida

d)

om en oberoende granskare som jämför kommunens agerande beträffande Kulturhuset och Jönköpings Innebandyklubb

e)

om att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att
Jönköpings kommun i framtiden ska vara mer tolerant m.m.

f)

om att Jönköpings kommun ska lämna ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sjukdom om man smittats på jobbet

g)

om att alla invånare i Jönköpings kommun ska ha rätt att vara borgmästare för en halv dag

h)

om att ändra namn på tekniska kontoret och tekniske direktörens titel

i)

om att publicera kommunens olika diarier elektroniskt

j)

om spontankonstverk vid Vindbron

k)

om att anordna en demokratidag

l)

om utbildning i demokrati för alla politiker

m)

om att Jönköpings kommun ska förvärva Jönköpings-Posten

n)

om att instifta en medalj som utdelas till personer eller organisationer
som på ideell basis bidragit till att minska kommunens kostnader

o)

om att ge kommunala sopbilar olika namn

p)

om att inte spendera skattepengar så att religiösa sammanslutningar gynnas

q)

om att erbjuda föreningen Bokcaféet en ersättningslokal

r)

om att utreda korrektheten i att benämna sig ”borgmästare”

s)

om att införa trafikkunskap som tillvalsämne i årskurs nio och på gymnasiet
Utdragsbestyrkande
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t)

om att Hovrättsplatsen ska byta namn till Bullerbyn och att ett skådespel
årligen uppförs på denna plats

u)

om att utöka Stadsparkens djurbestånd med ett lamadjur

v)

om att alla förskolebarn ska få en glass den 13 mars varje år

w)

om en ny slogan för Jönköpings kommun

x)

om att alla kommunala inrättningar som bereder mat ska övergå till helvegansk kost

y)

om komplettering av kommunens värdegrund

z)

om att byta dataplattform

å)

om att investera i rymdturism

ä)

om att införa rollspel som ett karaktärsämne i Jönköpings kommuns skolor

ö)

om en staty föreställande kommunalrådet Mats Green

aa)

om ett konstverk framför Rådhusets trappa

bb)

om att ge rätt information om medborgarförslagsinstitutet

cc)

om att ge blommor m.m. till de tjänstemän som arbetar med diarieföring i
Rådhuset

dd)

om att Rådhusparken ska göras om till lekland

ee)

om att använda Huskvarnafallen till kanotism och forsränning

ff)

om att ändra namn på gator och platser vid A6-center

gg)

om att renovera Kulturhuset

hh)

om att granska bibliotekens olika media i förhållande till kommunens
värdegrund

ii)

om att bygga om den av kommunen förvärvade fastighet i Barnarp, där
strippklubbsverksamhet tidigare bedrevs, till borgmästarresidens

jj)

om att alla kommunanställda ska erbjudas en av kommunen finansierad
resa till Barcelona

kk)

om att ta bort kommunens avgift vid begäran om kopiering av allmänna
handlingar

Utdragsbestyrkande
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om att införa en möjlighet att ansöka om befrielse från kommunens avgift
för kopiering av allmänna handlingar

mm) om att verka för att staden Barcelona blir en vänort till Jönköping
nn)

om att avveckla kommunens engagemang i Jönköpings flygplats

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om upprustning och bevarande av strand- och grönområdena i östra vätterbygden överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om åtgärder för att minska trafiken på Huskvarnavägen
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om uppdatering av kommunens hemsida överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om en oberoende granskare som jämför kommunens
agerande beträffande Kulturhuset och Jönköpings Innebandyklubb överlåts
till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om
att Jönköpings kommun i framtiden ska vara mer tolerant m.m. överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att Jönköpings kommun ska lämna ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sjukdom om man smittats på jobbet överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att alla invånare i Jönköpings kommun ska ha rätt
att vara borgmästare för en halv dag överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att ändra namn på tekniska kontoret och tekniske
direktörens titel överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att publicera kommunens olika diarier elektroniskt
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om spontankonstverk vid Vindbron överlåts till kulturnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att anordna en demokratidag överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om utbildning i demokrati för alla politiker överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att Jönköpings kommun ska förvärva JönköpingsPosten överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att instifta en medalj som utdelas till personer eller
organisationer som på ideell basis bidragit till att minska kommunens kostnader överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om att ge kommunala sopbilar olika namn överlåts till
tekniska nämnden för beslut.
Justerandes signatur
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– Medborgarförslaget om att inte spendera skattepengar så att religiösa sammanslutningar gynnas överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att erbjuda föreningen Bokcaféet en ersättningslokal
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att utreda korrektheten i att benämna sig ”borgmästare” överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att införa trafikkunskap som tillvalsämne i årskurs nio
och på gymnasiet överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att Hovrättsplatsen ska byta namn till Bullerbyn och
att ett skådespel årligen uppförs på denna plats överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att utöka Stadsparkens djurbestånd med ett lamadjur
överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att alla förskolebarn ska få en glass den 13 mars varje
år överlåts till barn- och utbildningsnämnden för beslut.
– Medborgarförslag om en ny slogan för Jönköpings kommun överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att alla kommunala inrättningar som bereder mat ska
övergå till helvegansk kost överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om komplettering av kommunens värdegrund överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att byta dataplattform överlåts till kommunstyrelsen
för beslut.
– Medborgarförslag om att investera i rymdturism överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att införa rollspel som ett karaktärsämne i Jönköpings
kommuns skolor överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om en staty föreställande kommunalrådet Mats Green
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om ett konstverk framför Rådhusets trappa överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att ge rätt information om medborgarförslagsinstitutet
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att ge blommor m.m. till de tjänstemän som arbetar
med diarieföring i Rådhuset överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att Rådhusparken ska göras om till lekland överlåts
till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att använda Huskvarnafallen till kanotism och forsränning överlåts till fritidsnämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att ändra namn på gator och platser vid A6-center
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att renovera Kulturhuset överlåts till tekniska nämnden för beslut.

Justerandes signatur
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– Medborgarförslag om att granska bibliotekens olika media i förhållande till
kommunens värdegrund överlåts till kulturnämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att bygga om den av kommunens förvärvade fastighet
i Barnarp, där strippklubbsverksamhet tidigare bedrevs, till borgmästarresidens överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslag om att alla kommunanställda ska erbjudas en av kommunen finansierad resa till Barcelona överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att ta bort kommunens avgift vid begäran om kopiering av allmänna handlingar överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att införa en möjlighet att ansöka om befrielse från
kommunens avgift för kopiering av allmänna handlingar överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att verka för att staden Barcelona blir en vänort till
Jönköping överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslag om att avveckla kommunens engagemang i Jönköpings
flygplats överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
I Lindsten
J Fröne
L Bergman
Fn
Ks
Kn
Tn
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Fråga om hundrastplats i Friardalen
Ks/2013:294 339
Eva Swedberg (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) varför den tidigare beslutade hundrastgården i Friardalen inte finns angiven i den information om områdets omdaning som där satts upp.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Fråga om JB-gymnasiet
Ks/2013:295

612

Ilan De Basso (S) vill fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) hur beredskapen ser ut när det gäller att erbjuda plats för elever om en friskola skulle
läggas ner, detta med anledning av nedläggning av JB-gymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur
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§ 132
Uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för
förskola och vårdnadsbidrag
Ks/2012:557 699
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhets- och investeringsplan 2013-2015
beslutade kommunfullmäktige 2012-10-25 § 309 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för förskola och
vårdnadsbidrag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-04-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen godkänns.
– Vad som framkommer av kommunstyrelsens utredning beaktas i det fortsatta arbetet med VIP 2014-2016.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-04-23 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets redovisning av kostnader för förskoleplats respektive vårdnadsbidrag godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Britt-Marie Glaad (S)
Baris Belge (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen godkänns.
– Vad som framkommer av kommunstyrelsens utredning beaktas i det fortsatta arbetet med VIP 2014-2016.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkanden
Magnus Rydh (S) och Anna Carlsson (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Simon Rundqvist (KD) och Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Redovisningen godkänns.
– Vad som framkommer av kommunstyrelsens utredning beaktas i det fortsatta arbetet med VIP 2014-2016.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och
arbetssätt kan förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag
Ks/2012:556 639
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 § 309 bl.a. att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och
arbetssätt kan förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag.
Uppdraget har under hand utökats till att även omfatta utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Rapporten ”Låt lärare vara lärare och skola vara skola”; en utredning om lärares arbetssituation i Jönköpings kommun läsåret 2012/13, daterad 2013-02-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-03-18 § 77 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-19 § 31 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av konsekvenserna av
en eventuell ny lagstiftning på området.
Majoritetrådets förslag
Kommunalrådets Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-05-08 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att ta fram en handledning för vad som är rimlig nivå
på dokumentation i syfte att begränsa dokumentationen.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att på en utbildningsenhet
genomföra ett pilotprojekt i syfte att minska lärarnas administrativa arbete
och övriga sidouppdrag.

Justerandes signatur
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att förstärka dialogen kring hur skolans
behov av IT-lösningar bättre kan tillgodoses.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp på de
olika utbildningsenheterna vad avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-13 vari kommunalrådet
Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg i
strecksats fem samt tillägg och ändring i strecksats sex:
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp såväl
inom den centrala förvaltningen som på de olika utbildningsenheterna vad
avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans
inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att utifrån utbildningsförvaltningens utredning tillsammans med de övriga utredningar som refereras till i kommunalrådsyttrandena återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Yrkande
Stina Sinclair (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag med det av kommunalrådet Ilan De Basso (S) föreslagna tillägget i
strecksats fem.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla strecksatserna ett till fem med det av
kommunalrådet Ilan De Basso (S) föreslagna tillägget i strecksats fem.
Kommunstyrelsen upptar härefter den sjätte strecksatsen till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till lydelse av den
sjätte strecksatsen och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Justerandes signatur
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Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Stina Sinclair (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Britt-Marie Glaad (S)
Baris Belge (S)
Anette Höglund (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Ilan De Basso (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att ta fram en handledning för vad som är rimlig nivå
på dokumentation i syfte att begränsa dokumentationen.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att på en utbildningsenhet
genomföra ett pilotprojekt i syfte att minska lärarnas administrativa arbete
och övriga sidouppdrag.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att förstärka dialogen kring hur skolans
behov av IT-lösningar bättre kan tillgodoses.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp såväl
inom den centrala förvaltningen som på de olika utbildningsenheterna vad
avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans
inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkanden
Ilan De Basso (S) och Magnus Rydh (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Peter Lundvall (MP), Astrid Johansson (KD) och Karin Hannus (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande strecksatserna ett till fem i
kommunstyrelsens förslag varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla
desamma.
Kommunfullmäktige upptar härefter den sjätte strecksatsen till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag till lydelse av
den sjätte strecksatsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Barn- och utbildningsnämndens samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisningar godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att ta fram en handledning för vad som är rimlig nivå
på dokumentation i syfte att begränsa dokumentationen.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att på en utbildningsenhet
genomföra ett pilotprojekt i syfte att minska lärarnas administrativa arbete
och övriga sidouppdrag.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att förstärka dialogen kring hur skolans
behov av IT-lösningar bättre kan tillgodoses.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att tillse att utredningen diskuteras och följs upp såväl
inom den centrala förvaltningen som på de olika utbildningsenheterna vad
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avser de synpunkter som framkommit i utredningen och som rör skolans
inre organisation.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på
åtgärder till följd av regeringens utredning av hur lärarnas administrativa arbete kan minska.
Reservation
S-, V- och SD -grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag till lydelse av den sjätte strecksatsen.
Beslutet expedieras till:
Bun
Uan
Ks
Diariet

Justerandes signatur
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§ 134
Nytt stadshus i Huskvarna
Ks/2013:208 296
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att medel ställs till nämndens förfogande för att
uppföra ett nytt stadshus i Huskvarna med ca 290 arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 94 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2013-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-23 med förslags till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens förslag till byggnation av nytt stadshus i Huskvarna,
medförande en total investeringsutgift på 150 mnkr, godkänns.
– Anslag med 9,3 mnkr 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av upphandling och projektering.
– Minskat anslagsbehov under 2013 med 700 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till 65
mnkr 2014, 65 mnkr 2015 samt 10 mnkr 2016 finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens förslag till byggnation av nytt stadshus i Huskvarna,
medförande en total investeringsutgift på 150 mnkr, godkänns.
– Anslag med 9,3 mnkr 2013 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av upphandling och projektering.
– Minskat anslagsbehov under 2013 med 700 tkr beaktas i form av motsvarande minskad upplåning.
– Återstående anslagsbehov för genomförande av projektet uppgående till 65
mnkr 2014, 65 mnkr 2015 samt 10 mnkr 2016 finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Britt-Marie Glaad (S), Anders Samuelsson (C),
Peter Lundvall (MP), Kenneth Kindblom (V) och Saddia Hidalgo Larsson
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 135

Motion om att göra Vättern till ett riksintresse för vattenförsörjningen
Ks/2012:369 340
Sammanfattning
Alf Gustafsson för S-gruppen anför i motion 2012-08-29 att Vättern är en av
Europas största dricksvattentäkter med unika naturområden. Samtliga kommuner runt Vättern lämnade, via Vätternvårdsförbundet, i december 2010 in en
ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten för att få Vättern klassad som vattenskyddsområde. Hela Vättern är förklarad Natura 2000-område inom EU:s
nätverk för värdefull och skyddsvärd natur.
I kontrast till ovanstående pågår verksamhet i och omkring Vättern som riskerar att inverka negativt på växt- och djurlivet liksom på dricksvattenkvaliteten.
Som exempel nämns provborrningar för en eventuell framtida gruvbrytning
och försvarsmaktens flyg- och skjutövningar. Mot denna bakgrund föreslår
motionären följande:
– Jönköpings kommun ställer sig bakom och börjar arbeta för att Vättern ska
bli ett riksintresse för vattenförsörjning.
– Jönköpings kommun arbetar för att begränsa försvarsmaktens tillstånd att
hålla sin flyg- och skjutverksamhet i och över Vättern.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 att remittera motionen till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-08-29
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 8 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 45 med tillhörande handlingar
Miljönämnden beslut 2013-03-13 § 38 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Justerandes signatur
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Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla Ann-Mari Nilssons (C)
förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkanden
Eva Swedberg (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla Ann-Mari
Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings kommun tillskriver regeringen med en begäran om att lagstiftningen förtydligas på ett sådant sätt att det är möjligt att förklara Vättern
som riksintresse för dricksvattenförsörjningen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Mn
Tn
Stbn
A3-sekr.

Justerandes signatur
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§ 136
Utvecklingsplan för Smedbyområdet
Ks/2012:137 860
Sammanfattning
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till en övergripande visions- och inriktningsplan för kulturmiljön i Smedbyn, Huskvarna. Kommunfullmäktige
beslutade 2011-10-06 § 301 att ge kulturnämnden i uppdrag att leda arbetet
med att ta fram en mer detaljerad aktivitets- och handlingsplan för de insatsområden som pekats ut i det övergripande visionsdokumentet. Kommunstyrelsen
beslutade 2012-06-05 § 182 att återremittera ärendet till kulturnämnden för
utarbetande av reviderad utvecklingsplan i samverkan med tekniska nämnden.
Kulturnämnden har 2013-02-20 § 23 tillstyrkt utredningen ”Smedbygatan – en
mångsidig kulturell oas i Huskvarna”. Tekniska nämnden har 2013-04-09 § 91
tillstyrkt kulturnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2013-02-20 § 23 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utvecklingsplanen ”Smedbygatan – en mångsidig kulturell oas i Huskvarna” antas.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att i samverkan genomföra utvecklingsplanen efter hand som de ekonomiska förutsättningarna
medger det.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att senast i augusti
2013 till kommunstyrelsen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
etablering av en internationell gästateljé.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lyfta fram Smedbygatans historiska
betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet
med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande
Smedbyn.
– Kommunalrådsyttrandet översänds till stadsbyggnadsnämnden och Kulturskolan för beaktande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lyfta fram Smedbygatans historiska betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande Smedbyn.
Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Utvecklingsplanen återremitteras till kulturnämnden i enlighet med vad som
anförs i kommunalrådsyttrandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande förslaget om återremiss varvid
kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till Destination Jönköping att lyfta fram Smedbygatans historiska betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande Smedbyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utvecklingsplanen ”Smedbygatan – en mångsidig kulturell oas i Huskvarna” antas.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att i samverkan genomföra utvecklingsplanen efter hand som de ekonomiska förutsättningarna
medger det.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att senast i augusti
2013 till kommunstyrelsen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
etablering av en internationell gästateljé.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lyfta fram Smedbygatans historiska
betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet
med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande
Smedbyn.
– Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande översänds till stadsbyggnadsnämnden och Kulturskolan för beaktande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Ordföranden meddelar att det rätteligen ska vara Anna Mårtenssons (FP) yttrande som åberopas i sista strecksatsen i kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande
Britt-Marie Glaad (S) yrkar att ärendet återremitteras enligt Elin Lagerqvists
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande förslaget om återremiss varvid
kommunfullmäktige utan omröstning beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Utvecklingsplanen ”Smedbygatan – en mångsidig kulturell oas i Huskvarna” antas.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att i samverkan genomföra utvecklingsplanen efter hand som de ekonomiska förutsättningarna
medger det.
– Uppdrag ges till kulturnämnden och tekniska nämnden att senast i augusti
2013 till kommunstyrelsen redovisa de ekonomiska förutsättningarna för
etablering av en internationell gästateljé.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att lyfta fram Smedbygatans historiska
betydelse i marknadsföringen av Huskvarna samt att intensifiera samarbetet
med kulturnämnden, tekniska nämnden och Smålands Turism gällande
Smedbyn.
– Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande översänds till stadsbyggnadsnämnden och Kulturskolan för beaktande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.
Beslutet expedieras till:
Kn
Tn
Stbn
Destination Jönköping
Diariet
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§ 137

Förändring av ansvaret för färdtjänstresor – förslag till överenskommelse
Ks/2013:163 736
Sammanfattning
Landstinget och länets kommuner har under 2012 och 2013 berett frågan om
överföring av ansvaret för färdtjänstresor från kommunerna till Landstinget. Ett
förslag till överenskommelse har tagits fram och behandlats i det kommunala
beredningsorganet för regional kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Kommunala beredningsorganet för regional kollektivtrafik 2013-02-08 § 3
Skrivelse från Landstingets kansli 2013-02-28 med förslag till överenskommelse
Socialnämndens beslut 2013-04-16 § 66 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2013-04-17 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelse med Landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad
2013-02-08 godkänns.
– Kommunen hemställer, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-05-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med undantag av förslaget att de personer som har tillstånd för arbetsresor inte får göra
fritidsresor inom ramen för kostnaden för arbetsresorna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar dels bifall till sitt förslag, dels
avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.
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Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag i samstämmiga delar och därefter utan omröstning att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelse med Landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad
2013-02-08 godkänns.
– Kommunen hemställer, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) ändringsförslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mona Forsberg (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvist (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 53 ja-röster mot 27 nej-röster vari jämte
en ledamot avstår att rösta som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsen förslag, nämligen följande:
– Överenskommelse med Landstinget rörande färdtjänstresor m.m. daterad
2013-02-08 godkänns.
– Kommunen hemställer, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hos Finansdepartementet om att de länsvisa skattesatserna 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,15 procentenheter för Landstinget och sänks med 0,15
procentenheter för kommunerna.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Kommunala beredningsorganet för regional trafik
Landstinget i Jönköpings län
Sn
Än
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§ 138
Revidering av kommunens friskvårdspolicy
Ks/2013:54 026
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-27 § 207 att anta en delpolicy för
friskvård för Jönköpings kommun. Stadskontoret har givits i uppdrag att kartlägga hur policyn tillämpas bland kommunens förvaltningar. Utifrån genomförd kartläggning har stadskontorets personalavdelning inkommit med förslag
till en revidering av kommunens friskvårdspolicy.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 207
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-13
Personalutskottets beslut 2013-03-13 § 21
MBL-protokoll 2013-03-22 § 3
Förslag till Friskvårdspolicy
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Personalutskottets förslag
Personalutskottets beslut 2013-03-13 § 21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den i Handlingsprogram beträffande arbetsmiljöförbättrande åtgärder,
kommunfullmäktiges beslut 2001-09-27 § 207, antagna delpolicyn för friskvård upphör att gälla.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Reviderad friskvårdspolicy för Jönköpings kommun fastställs enligt personalutskottets förslag 2013-03-13 § 21.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens yttrande 2013-04-11 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den av kommunfullmäktige antagna delpolicyn för friskvård 2001-09-27 §
207 upphör att gälla.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Reviderad friskvårdspolicy för Jönköpings kommun fastställs enligt kommunstyrelsens personalutskotts förslag 2013-03-13 § 21.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-04-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-04-24
Yrkanden
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag.
Andreas Persson (S) yrkar att ärendet återremitteras för tydliggörande av vilka
anställda som omfattas av förslaget.
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Protokollsanteckning
Andreas Persson (S) låter till protokollet anteckna följande:
”För oss socialdemokrater innebär detta att alla anställda, oavsett anställningseller löneform åtnjuter de förmåner som beskrivs i bilagan till friskvårdspolicyn.”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag innebärande att – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
enligt nedan – kommunstyrelsen för egen del beslutar följande:
– Reviderad friskvårdspolicy för Jönköpings kommun fastställs enligt kommunstyrelsens personalutskotts förslag 2013-03-13 § 21.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av kommunfullmäktige antagna delpolicyn för friskvård 2001-09-27 §
207 upphör att gälla.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet i sakfrågan.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar – med instämmande av Kenneth Kindblom (V), Alf
Gustafsson (S) och Britt-Marie Glaad (S) – att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att klargöra vilka anställda i kommunen som omfattas av förslaget till ny friskvårdspolicy för Jönköpings kommun.
AnneMarie Grennhag (M) och Astrid Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande yrkandet om återremiss.
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Omröstning
Det antecknas att ärendet återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna stödjer förslaget om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om återremiss enligt Andreas Perssons (S) yrkande respektive avgörande vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss.
Omröstning genomförs. Därvid avges 46 ja-röster mot 33 nej-röster vari jämte
2 ledamöter avstår från att rösta som framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
– I frågan om den nu gällande delpolicyn för friskvård ska upphöra att gälla
återremitteras ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra vilka anställda i
kommunen som omfattas av förslaget till ny friskvårdspolicy för Jönköpings
kommun.
Beslutet expedieras till:
A1
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§ 139

Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013
Ks/2013:210 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till reviderad exploateringsbudget för
2013.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Sammanställning av exploateringsverksamheten 2012-2013
Stadskontorets yttrande 2013-04-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 584 tkr, minskad exploateringsinkomst med
6 072 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 815 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen med netto 4 303 tkr regleras genom att öka
kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till reviderad exploateringsbudget för 2013 godkänns innebärande
minskade investeringar med 14 584 tkr, minskad exploateringsinkomst med
6 072 tkr samt minskad inkomst avseende intern markersättning från exploateringsområden med 12 815 tkr.
– Den ökade investeringsvolymen med netto 4 303 tkr regleras genom att öka
kommunens upplåningsbehov med motsvarande belopp.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 140

Exploateringsavtal för Strandängen
Ks/2013:209 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
Strandängen, etapp 1. Avtalspart är Bostads AB Vätterhem som planerar att
bygga flerbostadshus och radhus med totalt 190 bostäder.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-04-09 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av
ca 190 bostäder, etapp 1 inom Strandängen, Jönköpings kommun, godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat exploateringsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av
ca 190 bostäder, etapp 1 inom Strandängen, Jönköpings kommun, godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem
Tn
L. Johannesson
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§ 141
Antagande av detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo
4:9 m.fl., Jönköpings kommun
Ks/2013:167 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2013-03-07 § 106 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings kommun, antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 § 106 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings
kommun, antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Strandängen etapp 1, del av Kortebo 4:9 m.fl., Jönköpings
kommun, antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkande
Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen (via stbn)
Stbn
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§ 142
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012
Ks/2013:200 008
Sammanfattning
Stadskontoret har sammanställt föreliggande årsrapport avseende kommunens
internationella aktiviteter under 2012. Rapporten föreslås godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012, daterad
2013-04-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport för 2012 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport för 2012 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Årsrapport för Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 läggs till
handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Adm. chefen

Justerandes signatur
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§ 143
Förslag till justering av Program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen – Alkoholpolitiska riktlinjer
Ks/2013:128 702
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2012 alkoholpolitiska riktlinjer för
tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen i Jönköpings kommun. Vid
tillämpning av riktlinjerna har behov av mindre justeringar aktualiserats.
Socialnämnden har i beslut 2013-02-12 § 25 föreslagit ändring i avsnitt 3.4 i de
antagna alkoholpolitiska riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun
Socialnämndens beslut 2013-02-19 § 25 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i de alkoholpolitiska riktlinjerna ersätts
med: ”Vid prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor
betydelse”.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-04-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) ersätts med: ”Vid
prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider
till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor betydelse”.
– I sjätte stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) görs följande tilllägg efter andra meningen: ”Om ett sådant enstaka tillfälle sammanfaller
med övergång till sommartid kan serveringstid inomhus medges till klockan
04:00.”
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fjärde stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) ersätts med: ”Vid
prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider
till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor betydelse”.
– I sjätte stycket under avsnitt 3.4 i program för ansökningar, tillståndsgivning
och tillsyn enligt alkohollagen (alkoholpolitiska riktlinjer) görs följande tilllägg efter andra meningen: ”Om ett sådant enstaka tillfälle sammanfaller
med övergång till sommartid kan serveringstid inomhus medges till klockan
04:00.”
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn
Polismyndigheten i Jönköpings län

Justerandes signatur
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§ 144
Återrapportering av uppdrag om att undersöka möjligheten för att
skapa ett klubbhus för Råslätts Sportklubbs verksamheter
Ks/2013:207 821
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 161, i samband med behandling
av motion om utveckling av idrotten på Råslätt, att ge fritidsnämnden i uppdrag
att i samverkan med Råslätts SK undersöka möjligheten för att skapa ett klubbhus. Fritidsnämnden har inkommit med rapport angående uppdragets genomförande.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2013-03-21 § 38 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2013-04-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-05-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Fn
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§ 145
Överlåtelse av del av Ekhagen 2:1
Ks/2013:86 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att upprättat förslag till avtal genom vilket Corallen
Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750 kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kr/kvm godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-03-12 § 75 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Köpeavtal genom vilket Corallen Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750
kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kronor per
kvadratmeter godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal genom vilket Corallen Visionen 4 AB förvärvar ca 4 750
kvadratmeter av Ekhagen 2:1 för en köpeskilling om 500 kronor per
kvadratmeter godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Corallen Visionen 4 AB
Tn
L. Johannesson

Justerandes signatur
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§ 146
Försäljning av s.k. strötomter: Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult
35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429 samt Jöransberg 1:316
Ks/2013:215 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att sex obebyggda fastigheter säljs till reducerat
pris. Bakgrunden är att tomterna inte gått att sälja genom tomtkön eller genom
mäklare. Tomterna har olika belastningar som motiverar ett reducerat pris.
Vid sitt sammanträde 2013-03-12 § 73 beslutade tekniska nämnden:
Förslag till kommunfullmäktige
- Försäljning avseende sex obebyggda fastigheter till ett reducerat pris godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-03-12 § 73 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-09-13 § 218 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden medges att till reducerat pris försälja fastigheterna
Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult 35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429 samt
Jöransberg 1:316.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden medges att till reducerat pris försälja fastigheterna
Öggestorp 3:59, Lilla Åsa 8:2, Flahult 35:1, Öresund 6, Månsarp 1:429 samt
Jöransberg 1:316.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
L. Johannesson

Justerandes signatur
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§ 147
Medel för framkomlighetsåtgärd på Kortebovägen från Lerhagen
till det befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre
Ks/2013:206 510
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att medel ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande
för genomförande av framkomlighetsåtgärd för kollektivtrafiken mellan Lerhagen och söderut på Kortebovägen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Lerhagen söderut på Kortebovägen till det
befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre. Medlen finansieras
av anslaget för stadsbyggnadsvisionen, enligt VIP 2013-2015, 2 mnkr 2013
samt 8 mnkr 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 10 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Lerhagen söderut på Kortebovägen till det
befintliga kollektivtrafikfältet vid Berghemsgatan nedre. Medlen finansieras
av anslaget för stadsbyggnadsvisionen, enligt VIP 2013-2015, 2 mnkr 2013
samt 8 mnkr 2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Erik Arnalid (KD) låter till protokollet anteckna följande:
”Jag anser att planeringen av genomförandet bör ske så att framkomlighet för
cykel, bil och kollektivtrafik inte återigen åsidosätts under entreprenadtiden.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur
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§ 148
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 samt hemställan om
ansvarsfrihet avseende kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ks/2013:197 049
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisningen för 2012. Kommunalförbundets
revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen fastställs samt att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
2013-04-04 med tillhörande årsredovisning samt revisionsberättelse
Stadskontorets yttrande 2013-04-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-04-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
På grund av jäv deltar inte AnneMarie Grennhag (M) och Magnus Rydh (S)
vid behandlingen av ärendet. Åsa Liborn (S) tjänstgör för Magnus Rydh (S).
Ersättare saknas för AnneMarie Grennhag (M).

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-30

§ 149
Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2013:160 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 150
Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2013:159 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inkomna senast 2012-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 151
Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2013:158 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2012-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
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.

Justerandes signatur
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§ 152
Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2013:157 009
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 förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
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 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 153
Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2013:156 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera 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 förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 154
Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2013:155 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-05-15
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-05-30
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige läggs till handlingarna.
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§ 155

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Kjell Bengtsson (M)
Kjell Bengtsson (M) anhåller i skrivelse 2013-05-30 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kjell Bengtsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
K Bengtsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

54

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-05-30

§ 156

Ledamot i fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-05-30 att Kjell Bengtsson (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Kjell Bengtsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i fritidsnämnden utses nuvarande ersättare Vilbert Soleymanian (M).
Ny ersättare för Vilbert Soleymanian (M) utses vid ett senare sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
K Bengtsson
V Soleymanian
Fn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 132 Uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för förskola och
vårdnadsbidrag
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg

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

Ersättare
Bo Grennhag

Andreas Grubbström

Lars Hoel

Sema Kösebas

Gerd Pettersson

Lennart Edlund
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund
Bertil Rylner

Gunvor Runström

Katja Öz
Gabriel Marco

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

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningsslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 132 Uppdrag att utreda och fastställa kopplingen mellan kostnader för förskola och
vårdnadsbidrag
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Kjell Johansson
Susanna Björkman

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

Ghada Melle
Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Kenneth Kindblom

Anita Winberg

X
X
X
51

30

0

0

Omröstningsslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 133 Uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och arbetssätt kan
förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg

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

Ersättare
Bo Grennhag

Andreas Grubbström

Lars Hoel

Sema Kösebas

Gerd Pettersson

Lennart Edlund
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund
Bertil Rylner

Magnus Berndtzon

Katja Öz
Gabriel Marco

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

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningsslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 133 Uppdrag att utreda hur skolans sidouppdrag, administration och arbetssätt kan
förändras i syfte att frigöra resurser för skolans huvuduppdrag
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Kjell Johansson
Susanna Björkman

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

Ghada Melle
Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
48

33

0

0

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 137 Förändring av ansvaret för färdtjänstresor - förslag till överenskommelse
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare
Bo Grennhag
Rune Nykvist

Andreas Grubbström

Lars Hoel

Sema Kösebas

Gerd Pettersson

Lennart Edlund
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund
Bertil Rylner

Carl Johan Stillström
Magnus Berndtzon

Katja Öz
Gabriel Marco

Magnus Johansson

Jan Ericson
Kjell 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

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 137 Förändring av ansvaret för färdtjänstresor - förslag till överenskommelse
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Susanna Björkman

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

Ghada Melle
Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Kenneth Kindblom

X

Anita Winberg

X
X
X
X

X

53

27

1

0

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013
§ 138 Revidering av kommunens friskvårdspolicy
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Lisa Maria Ek
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare
Bo Grennhag
Rune Nykvist

Andreas Grubbström

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
Lars Hoel

X
X

Sema Kösebas

Gerd Pettersson

Eva Stråth
Lennart Edlund
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg
Ann-Marie Hedlund
Bertil Rylner

Carl Johan Stillström
Magnus Berndtzon

Katja Öz
Gabriel Marco

Magnus Johansson

Jan Ericson
Kjell Johansson

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. 4 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2013 klockan
§ 138 Revidering av kommunens friskvårdspolicy
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Christopher Rydell
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Susanna Björkman

Ghada Melle
Anders Gustafsson
Ifrah Kirih

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
46

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33

0

2

