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Närvarologg för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2014
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M) ej § 198
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Laila Wiman Larsson (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Sema Kösebas (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Bo Grennhag (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Karin Hannus (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Eva Stråth (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD) ej § 198
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP) ej § 198
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C) ej § 198
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)
Birgit Sievers (MP) ej § 198
Elin Rydberg (S) ej § 198
Greger Svensson (S)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anna Larsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Lars Hoel autoers. kl. 17.00
Gerd Pettersson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Margareta Lorén autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Mileva Blomberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från 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
Från kl. 17.00
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00
Rose-Marie Svensson autoers. kl. 17.00
Olof Darelid ers. kl. 17.15 § 191
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
Ann-Marie Hedlund autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Carl Johan Stillström autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Berndtzon autoers. kl. 17.00 till kl. 17.08, ord. ankom kl. 17.08 § 188
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarologg för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2014
Ledamot
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) ej § 198
Lynn Carlsson (S) ej § 198
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
Från kl. 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Karin Hagenlund autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Fatime Elezi autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Åsa Liborn autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00 till kl. 17.18 § 190, ord. ankom kl. 17.18 § 191
Anita Winberg ers. kl. 17.18 § 191-197, 198-204
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§ 187

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– De utfärdade kungörelserna godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 7. Interpellationer samt ärende 8. Frågor utgår eftersom några sådana inte har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2014-09-03 att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2014-06-18 § 156 att anta detaljplan för fastigheten Idyllen 1 m.fl. i Hovslätt i
Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2014-09-11 att avslå överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2014-02-27 § 38 och 39 att anta tillägg för föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Rocksjön i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens protokoll över slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val
till kommunfullmäktige 2014-09-14.
Länsstyrelsens beslut 2014-09-03 att utse Christer Dahlberg (M), Jan Daghlén
(M) och Lennart Rudqvist (M) till nya ersättare i kommunfullmäktige efter
Andreas Grubbström (M).
Ordföranden hälsar de nya ersättarna välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Motion om att synliggöra civilsamhällets roll i välfärden
Ks 2014:379 810
Sammanfattning
Erik Arnalid (KD) anför i motion 2014-10-06 betydelsen av Jönköping som en
föreningstät stad där föreningar, studieförbund, kyrkor och organisationer har
en stark roll i det civila samhället. Mot denna bakgrund föreslår motionären att
civilsamhällets roll i Jönköping tydliggörs genom att det frivilligburna kulturskapandet och föreningars träffpunkter för ungdomar tydliggörs. Vidare föreslås
att kommunen utreder hur statistiken om hur Jönköpings kultur- och fritidsutbud påverkas om dessa verksamheter inkluderas i underlaget.
Beslutsunderlag
Motion 2014-10-06
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om trafiksituationen på Björngatan

b) om cykelpark på Ekhagen
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om trafiksituationen på Björngatan överlåts till tekniska
nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om cykelpark på Ekhagen överlåts till fritidsnämnden
för beslut.

Beslutet expedieras till:
A Bogeland
O Joakimsson
Tn
Fn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Översyn och redovisning av förslag om hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras
Ks/2013:360 805
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2013-06-18 § 232 stadskontoret i uppdrag att undersöka
möjligheten att inrätta en förvaltningsövergripande funktion, ”föreningslots”,
som enligt modellen ”en väg in” kan stötta föreningar att finna finansiering,
samt att göra en översyn och redovisa förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda målgruppen av
föreningar som är berättigade till bidrag. Stadskontoret har inkommit med redovisning av uppdragen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10
Kulturnämndens beslut 2014-04-16 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2014-04-16 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2014-05-20 § 111 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2014-05-21 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-17 § 183 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-10 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-08-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− En funktion som s.k. föreningslots inrättas inom kultur- och fritidsnämnden, vars uppgift bland annat är att finna finansieringslösningar samt vara
en garant för att olika kommunala instanser får information om bidrag söks
från flera instanser till ett och samma evenemang.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden göra en översyn av de generella
reglerna för kommunens bidragsgivning till föreningar i syfte att fler föreningar som gör en god samhällsinsats också ska omfattas av regelverket.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att föra regelbunden dialog
med berörda nämnder för att säkerställa att föreningarna behandlas lika.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar.
− Eventuell utökning av bidrag, eller anpassning av bidragens storlek, får
övervägas i budgetarbetet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-09-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information (motsvarande lotsverksamhet) till föreningslivet vad gäller
bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att senast 2015-12-31 återkomma
till kommunfullmäktige med en utvärdering av genomförda förändringar.
Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga nämnder och
innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet kan förbättras.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker sista meningen i den femte
strecksatsen i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. Meningen tillförs den

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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åttonde strecksatsen i hennes förslag, innebärande att densamma ges följande
lydelse:
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar. Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga
nämnder och innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet
kan förbättras.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Birgit Sievers (MP) reviderade 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 Birgit Sievers (MP) reviderade förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Jan Ericson (S)
Dan Mattsson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Mats Green (M)

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 Birgit Sievers (MP) reviderade förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta
en förvaltningsövergripande funktion benämnd ”föreningslots” godkänns.

Justerandes signatur
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− Stadskontorets redovisning av uppdrag att göra en översyn och redovisa
förslag angående hur kommunens bidragsgivning till föreningar kan förändras i syfte att bredda gruppen bidragsberättigade föreningar godkänns.
− En funktion som s.k. föreningslots inrättas inom kultur- och fritidsnämnden, vars uppgift bland annat är att finna finansieringslösningar samt vara
en garant för att olika kommunala instanser får information om bidrag söks
från flera instanser till ett och samma evenemang.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att ansvara för en sammanhållen information till föreningslivet vad gäller bidrag och regler, oavsett vilken typ av förening det gäller.
− Handläggning av föreningsbidrag och rätten att besluta om föreningsbidrag
överförs till kultur- och fritidsnämnden från social- och äldrenämnden, med
undantag av föreningarna Kvinno- och tjejjouren och Hela Människan RIA,
som också har avtal med socialnämnden om att utföra tjänster.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden göra en översyn av de generella
reglerna för kommunens bidragsgivning till föreningar i syfte att fler föreningar som gör en god samhällsinsats också ska omfattas av regelverket.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att föra regelbunden dialog
med berörda nämnder för att säkerställa att föreningarna behandlas lika.
− Uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden att regelbundet följa vad förändringar i bidragssystemet ger för resultat samt att senast 2015-12-31
återkomma till kommunfullmäktige med en uppföljning av genomförda
förändringar. Utvärderingen ska ske i samråd med föreningslivet och övriga
nämnder och innehålla förslag på hur förutsättningarna för föreningslivet
kan förbättras.
− Eventuell utökning av bidrag, eller anpassning av bidragens storlek, får
övervägas i budgetarbetet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkanden
Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Rydberg (S) yrkar, med instämmande av Pelle Nordin (S), att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att genomföra samråd med berörda föreningar.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande yrkandet om återremiss.
Omröstning
Det antecknas att ärendet återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna stödjer förslaget om återremiss.

Justerandes signatur
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Ordföranden ställer proposition om avgörande vid dagens sammanträde respektive återremiss enligt Elin Rydbergs (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 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 51 ja-röster mot 28 nej-röster varjämte 2
ledamöter är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
− Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att genomföra samråd med
berörda föreningar.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Upprustning av Kulturhuset
Ks/2014:336 298
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2013-04-25 beslut om nystart av Kulturhuset. I
samband med antagande av VIP 2014-2016 anslogs investeringsmedel om 6
mnkr för upprustning av Kulturhuset innefattande bl.a. större och mer välkomnande entré, samt översyn av värme och ventilation samt teknisk utrustning. En
arbetsgrupp med representanter från tekniska kontoret, kulturförvaltningen
samt flera aktörer från Kulturhuset har tagit fram ett gemensamt förslag på åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag.
Beslutsunderlag
Förslag till lokalprogram för Kulturhuset
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 136 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2014-06-11 § 98 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2014-09-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-09-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag om totalt 6 000 000 kr ställs till tekniska nämndens förfogande under perioden 2014-2016 för att genomföra åtgärder i Kulturhuset på Tändsticksområdet enligt lokalprogram.
− Medlen ska disponeras enligt följande, 2014 2 000 000 kr, 2015 2 000 000
kr, 2016 2 000 000 kr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-19 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att lokalprogrammet
korrigeras avseende bokningssystemet i enlighet med kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Jan Ericsson (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Anslag om totalt 6 000 000 kr ställs till tekniska nämndens förfogande under perioden 2014-2016 för att genomföra åtgärder i Kulturhuset på Tändsticksområdet enligt lokalprogram.
− Medlen ska disponeras enligt följande, 2014 2 000 000 kr, 2015 2 000 000
kr, 2016 2 000 000 kr.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Elin Rydberg (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsen behandling
av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:

Justerandes signatur
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− Anslag om totalt 6 000 000 kr ställs till tekniska nämndens förfogande under perioden 2014-2016 för att genomföra åtgärder i Kulturhuset på Tändsticksområdet enligt lokalprogram.
− Medlen ska disponeras enligt följande, 2014 2 000 000 kr, 2015 2 000 000
kr, 2016 2 000 000 kr.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Rydbergs
(S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Tn
Kn

Justerandes signatur
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§ 193

Yttrande över "Priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för
framtidens resande"
Ks/2014:331 040
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län presenterar i skrivelse ett antal förslag till förändringar av den regionala kollektivtrafiken som nu har remitterats till länets
kommuner.
Beslutsunderlag
Remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande 2014-08-25
Stadskontorets yttrande 2014-09-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-09-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadskontorets yttrande antas som Jönköpings kommuns svar på remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-09-12 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2014-09-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget
att respektive kommunalrådsyttrande bifogas kommunens yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Elin Rydberg (S), att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Vidare tillstyrker kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) kommunalrådet Elin
Rydbergs (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets yttrande antas som Jönköpings kommuns svar på remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande. Kommunalrådens yttranden bifogas kommunens yttrande.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) och Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Anna-Karin Carstensen (FP) låter till protokollet anteckna följande:
”Jönköpings kommun bör utgöra en zon. I redovisat kartmaterial s.4 (7) har
såväl Unnaryd som Gränna hamnat utanför denna zon. Då färdtjänsteresor ofta
sker inom kommunen, t.ex. till och från äldreboenden är det olyckligt att kommundelar splittras.”
Birgit Sievers för MP-gruppen instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunfullmäktiges beslut
− Stadskontorets yttrande antas som Jönköpings kommuns svar på remiss avseende priser och zoner i Jönköpings län – nytt koncept för framtidens resande. Kommunalrådens yttranden bifogas kommunens yttrande.
Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-09

§ 194

Motion om skriftliga rutiner vid personbrott mot barn
Ks/2014:133 600
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) och Inger Gustafsson (FP) föreslår med hänvisning till
vad som anförs i motion 2014-02-06 att skriftliga rutiner tas fram som underlättar för kommunanställda att anmäla, samverka och vidta andra åtgärder när
man får kännedom om eller misstänker att barn utsatts för personbrott.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-27 § 26 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
och räddningstjänsten för synpunkter.
Beslutsunderlag
Motion 2014-02-06
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2014-06-17 med bilaga
Socialnämndens beslut 2014-06-17 § 128 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-08-18 med tillhörande
handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-08-19 § 100 med tillhörande
handlingar
Fritidsnämndens beslut 2014-08-21 § 93 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-09-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av de styrande
dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa
och i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår
att särskilt se till att dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de
innehåller information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för
en brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott
mot barn.
− Motionen förklaras besvarad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till Samverkansorganet barn och ungdom (SBU) att genomföra en översyn av de styrande dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att dokumenten
visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller information om hur
Justerandes signatur
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sådana uppgifter som kan ha betydelse för en brottsutredning säkras, i de
fall det rör sig om misstänkta personbrott mot barn.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till Samverkansorganet barn och ungdom (SBU) att genomföra en översyn av de styrande dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa och att i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår att särskilt se till att dokumenten
visar hur samverkan ska gå till samt att de innehåller information om hur
sådana uppgifter som kan ha betydelse för en brottsutredning säkras, i de
fall det rör sig om misstänkta personbrott mot barn.
Kommunsstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av de styrande
dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa
och i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår
att särskilt se till att dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de
innehåller information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för
en brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott
mot barn.
− Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av de styrande
dokument som handlar om att uppmärksamma när barn riskerar att fara illa
och i samband med det göra anmälan till socialnämnden. I uppdraget ingår
att särskilt se till att dokumenten visar hur samverkan ska gå till samt att de
innehåller information om hur sådana uppgifter som kan ha betydelse för
en brottsutredning säkras, i de fall det rör sig om misstänkta personbrott
mot barn.
− Motionen förklaras besvarad.
Beslutet expedieras till:
A Mårtensson
SBU
Sn, Bun, Uan, Fn, Rtj
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§ 195

Förslag till nya regler för kommunalt partistöd i
Jönköpings kommun
Ks/2014:184 009
Sammanfattning
Nu gällande reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
antogs av kommunfullmäktige med beslut 2002-02-28 § 51. Den 1 februari
2014 trädde nya bestämmelser för kommunalt partistöd i kommunallagen
ikraft. Bestämmelserna ska tillämpas fr.o.m. 15 oktober 2014. För att de nya
bestämmelserna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta lokala regler för partistödet. Stadskontoret har upprättat förslag till nya lokala regler för
partistöd i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Gällande reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 14:12 ”Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd”
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till nya regler för
kommunalt partistöd i Jönköpings kommun
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets förslag att gälla fr.o.m. 2014-10-15.
– Reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun, antaget
genom kommunfullmäktiges beslut 2002-02-28, § 51, upphör att gälla
fr.o.m. 2014-10-15.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets förslag att gälla fr.o.m. 2014-10-15.
– Reglemente avseende kommunalt partistöd i Jönköpings kommun, antaget
genom kommunfullmäktiges beslut 2002-02-28, § 51, upphör att gälla
fr.o.m. 2014-10-15.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Ekonomichefen
De politiska partierna

Justerandes signatur
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§ 196

Medborgarförslag om gemensam anläggning för motorsport
Ks/2013:471 517
Sammanfattning
Rolf Alkhagen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder lämplig
plats samt finansieringsmöjligheter för en gemensam motoranläggning för alla
föreningar som ingår i Motoralliansen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-28 § 284 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-11-05
Fritidsnämndens beslut 2014-02-20 § 25 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2014-09-15 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inventera områden och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt
störande sporter.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ta fram en redogörelse för ekonomiska
konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inventera områden och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt
störande sporter.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ta fram en redogörelse för ekonomiska
konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med berörda nämnder inventera områden och föreslå lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt
störande sporter.
− Uppdrag ges till fritidsnämnden att ta fram en redogörelse för ekonomiska
konskevenser av en samlokalisering av de berörda sporterna.
− Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Beslutet expedieras till:
R Alkhagen
Fn
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§ 197

Nytt avtal mellan de nordiska vänorterna Bodö, Jönköping, Kuopio
och Svendborg
Ks/2014:286

105

Sammanfattning
Förslag till nytt avtal om vänortssamarbete 2014-2022 mellan Jönköping och
dess vänorter Bodö, Kuopio och Svendborg har upprättats under överläggningarna vid vänortsmöte i Jönköping 2014.
Beslutsunderlag
Avtal för vänortssamarbete 2014-2022 mellan kommunerna Jönköping, Bodö,
Kuopio och Svendborg
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-08-25 § 166
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2014-08-25 § 166 med förslag till
kommunstyrelsen:
Förslag till kommunfullmäktige
− Avtal om vänortssamarbete mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Avtal om vänortssamarbete mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Yrkande
Pelle Nordin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Avtal om vänortssamarbete mellan Bodö, Jönköping, Kuopio och Svendborg godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kfp
Stadsdirektören
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§ 198

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2014:265 042
Sammanfattning
Regionförbundet har upprättat en årsredovisning för 2013 med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. I egenskap av medlem i Regionförbundet
Jönköpings län har kommunen mottagit årsredovisningen för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets yttrande 2014-08-08
Regionförbundets årsredovisning 2013
Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län 2014-04-25
Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden 2014-04-07
Granskning av delårsbokslut och intern kontroll för Regionförbundet Jönköpings län 2014-04-25
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-08-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Årsredovisningen 2013 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
− Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-08-27
Ann-Mari Nilsson (C), Birgit Sievers (MP), Elin Rydberg, (S), Ilan De Basso
(S) och Britt-Marie Glaad (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Albert Åhs (M) för Ann-Mari Nilsson (C), Peter
Lundvall (MP) för Birgit Sievers (MP), Dan Mattsson (S) för Elin Rydberg (S)
och Anette Höglund (S) för Ilan De Basso (S).
Yrkande
Alf Gustafsson yrkar för S-gruppen bifall till kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Årsredovisningen 2013 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
− Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2013.
Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid behandlingen av ärendet:
Anders Hulusjö (KD), Peter Jutterström (M), Nils-Erik Davelid (FP), AnnMari Nilsson (C), Birgit Sievers (MP), Elin Rydberg (S), Lynn Carlsson (S),
Magnus Rydh (S) och Anita Winberg (SD).
1:e vice ordförande Johnny Lilja (M) tjänstgör som ordförande under ärendets
behandling.
Med anledning av jäv tjänstgör Jan Birgersson (M) för Peter Jutterström (M),
Bertil Rylner (FP) för Nils-Erik Davelid (FP) och Marie Söderström (C) för
Ann-Mari Nilsson (C).
Ersättare saknas för Anders Hulusjö (KD), Birgit Sievers (MP), Elin Rydberg
(S), Lynn Carlsson (S), Magnus Rydh (S) och Anita Winberg (SD).
Yrkande
AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
− Årsredovisningen 2013 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
− Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2013.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
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§ 199

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – östra
delen av Västersjöns fritidshusområde
Ks/2014:334 340
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län förelade 2011-03-02 Jönköpings kommun, med
stöd av lagen om allmänna vattentjänster (VA-lagen), att anordna allmän vatten- och avloppsanläggning för befintliga fastigheter och arrendetomter inom
östra delen av Västersjöns fritidshusområde. Området ska vara anslutet senast
2014-12-31.
Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar inom området pågår och beräknas vara färdigt i slutet av november innevarande år.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2014-08-19 föreslå kommunfullmäktige följande:
− Verksamhetsområde för vatten- och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-08-01 med bilaga 1, 2014-08-01.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-08-19 § 138 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten- och spillvatten utökas i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2014-08-01 med bilaga 1, 2014-08-01.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 200

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-10-09 att Tommie Ekered (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Tommie Ekered (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Hans Hellström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
T Ekered
H Hellström
Jönköpings tingsrätt
Löneservice
U Freijd
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§ 201

Ledamot samt ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-10-09 anmäler att Ann-Christin Heiel
Johansson (M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i social områdesnämnd söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ann-Christin Heiel Johansson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i social områdesnämnd söder utses nuvarande ersättaren
Linnea Carlsson (M).
– Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses Kamo Aziz (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A-C Heiel Johansson
L Carlsson
K Aziz
Social områdesnämnd söder
Löneservice
U Freijd
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§ 202

Ledamot i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2014-10-09 att Andreas Grubbström (M)
har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Valbredningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Andreas Grubbström (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i socialnämnden utses Kamo Aziz (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Grubström
K Aziz
Sn
Löneservice
U Freijd
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§ 203

Avstående av kommunalrådsarvode
Ks/2014:372

040

Sammanfattning
Kommunalrådet Mats Green (M) har valts in som ledamot i Sveriges riksdag
fr.o.m. 1 oktober 2014. Därav begär Mats Green att få avstå från sitt arvode
som kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Mats Greens (M) begäran om att få avstå sitt arvode som
kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01 godkänns.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-10-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådet Mats Greens (M) begäran om att få avstå sitt arvode som
kommunalråd i Jönköpings kommun fr.o.m. 2014-10-01 godkänns.
– Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2014-10-09
Kommunfullmäktiges beslut
− Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Det antecknas att S-gruppen inte deltar i beslutet
Beslutet expedieras till:
Personalavdelning
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§ 204

Avslutning
Åke Johansson (C) i egenskap av avgående ålderspresident låter till protokollet
anteckna följande:
”Herr Ordförande, fullmäktigeledamöter och kommuninvånare
Först ett tack, från oss i lokalen, till presidiet, såväl politiker som tjänstemän, för en mycket bra genomförd mandatperiod. Med sakkunskap, humor, gott humör och oväld, har ni skapat en god stämning som förhoppningsvis också lett till bra beslut för kommunen och dess invånare.
Undertecknad ber därefter för egen del, att få framföra ett tack till kommuninvånare för de 48 år, 4 år i Huskvarna och 44 år i Jönköping som jag
haft förtroendet och förmånen att få deltaga i kommunfullmäktiges arbete.
Ett särskilt tack till alla förtroendevalda och anställda, ingen nämnd och
ingen glömd, för gott samarbete under de gångna åren. Som jag uppfattat
det har alla, på olika sätt, varit besjälade av tanken att arbeta för att göra
Jönköpings kommun till den bästa plats man kan bo och verka på.
Avslutningsvis önskar jag lycka och välgång för kommunen, dess invånare, politiker och anställda.”
Ordförande Anders Hulusjö (KD) konstaterar att kommunfullmäktige nu avslutar mandatperiodens sista sammanträde och vill därför framföra ett varmt tack
till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för stort engagemang och bra
debattklimat. Vidare riktar ordföranden ett tack till alla som gjort det möjligt
att genomföra sammanträdena. Ordföranden tackar tjänstemän, vaktmästarteam, serveringsteam, teknikteam, webbsändningsteam, närradioteam och tolkteam för ett gott arbete.
Ordföranden vill därutöver tacka representanter från media som för kommunfullmäktiges budskap vidare samt de kommuninvånare som på olika sätt agerar
bl.a. genom att sända in medborgarförslag eller besöka kommunfullmäktiges
möten fysiskt eller via olika media.
Avslutningsvis tackar ordföranden partiernas gruppledare för deras engagemang och för gemensamt skapande av de överenskommelser om spelregler
som bidragit till ett gott klimat i fullmäktige. Ett särskilt tack riktas till presidiets 1:e vice ordförande Johnny Lilja (M) och 2.e vice ordförande Lars-Evert
Sahlin (S) för ett positivt och kreativt samarbete.
Lars-Evert Sahlin (S) 2:e vice ordförande tackar ordföranden för ett gott och
gediget ordförande- och ledarskap som präglats av ordförandes stora intresse
för människor samt förmågan att se varje människa och ha en tro på att den
kompetens och drivkraft som finnas hos varje ledamot får användas till något

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-09

positivt. Lars-Evert Sahlin (S) tackar även ordföranden för att inom presidiet
sett till att deras olika sidor har fått komma till användning.
Ordförande Anders Hulusjö (KD) avslutar sammanträdet.
Kommunfullmäktige samlas härefter till avslutningsceremoni i Spegelsalen på
Stora Hotellet. Ordföranden tillsammans med de övriga presidieledamöterna
tackar avgående ledamöter och ersättare samt överlämnar gåvor till dem.
Ordförande Anders Hulusjö (KD) riktar ett särskilt tack till Erik Arnalid (KD),
Barbro Eng (M), Magnus Rydh (S), Pelle Nordin (S), Kenneth Kindblom (V),
Nils-Erik Davelid (FP) och Åke Johansson (C) som varit verksamma i kommunfullmäktige under mycket lång tid. Härvid uppmärksammar ordföranden
särskilt Åke Johansson (C) som varit ledamot i Jönköpings kommunfullmäktige sedan kommunen bildades och tidigare i Huskvarna stadsfullmäktige,
sammanlagt 48 år.
Åke Johansson (C) återger minnen från sin långa tid i kommunfullmäktige och
uppmanar kvarstående ledamöter att ta väl hand om nytillträdande och förmedla sina kunskaper och erfarenheter till dem. Åke Johansson framför därefter ett tack för egen del och för övriga avgående ledamöter.
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2014
§ 191 Översyn och redovisning av förslag om hur kommunens bidragsgivning till föreningar
kan förändras
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Laila Wiman Larsson
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Sema Kösebas
Ingrid Öqvist
Mats Green
Bo Grennhag
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Karin Hannus
Erik Arnalid
Åke Holm
Eva Stråth
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
Ingvar Åkerberg
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Rydberg
Greger Svensson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin

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)

Ersättare

Anna Larsson
Lars Hoel
Gerd Pettersson

Margareta Lorén
Mileva Blomberg

Sander Eskilsson

Lennart Edlund
Rose-Marie Svensson
Olof Darelid

Ann-Marie Hedlund

Carl Johan Stillström

Katja Öz
Jan Ericson
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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2014
§ 191 Översyn och redovisning av förslag om hur kommunens bidragsgivning till föreningar
kan förändras
Mona Forsberg
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)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

Susanna Björkman

Åsa Liborn

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

Kenneth Kindblom

X
X
X

Karin Hagenlund
Fatime Elezi

Anders Gustafsson
Marcus Fredriksson

X

X

Anita Winberg

X
X
X
51
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