KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-10-20

1 (3)

Kommunfullmäktige
Tid:

Torsdagen den 30 oktober 2014, klockan 13.00

Plats:

Erik Dahlbergsgymnasiet, aulan, Föreningsgatan 2, Jönköping
Ärende

Dnr

1.

Protokollets justering

2.

Upprop

3.

Godkännande av dagordning

4.

Förteckning över valda kommunfullmäktige och placeringslista

5.

Val av valberedning för mandatperioden
− nio ledamöter
− nio ersättare
− ordförande
− förste vice ordförande
− andre vice ordförande
− ordning för inkallande av ersättare
ev. partigruppsbildning

6.

Val av kommunfullmäktiges presidium
för mandatperioden
− ordförande
− förste vice ordförande
− andre vice ordförande

Hålltider

STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Rådhusparken 1, Jönköping
kommunstyrelse@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern

JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se

2 (3)

Ärende

Dnr

7.

Kommunfullmäktiges återstående sammanträde 2014

8.

Meddelanden

9.

Motioner för remittering

10.

Medborgarförslag för åtgärder

11.

Interpellationer

12.

Frågor

13.

Program för bredbandsutbyggnad i Jön- Ks/2014:312
köpings kommun

14.

Delårsrapport för Jönköpings kommun
januari-augusti 2014

Hålltider
Kl. 14.00

Kl. 14.30

Ks/2014:360

Paus kl. 15.00
15.

Motion om inrättande av en kändisgata i Ks/2013:425
Jönköping

16.

Motion om att införa en kulturklassiker

Ks/2014:226

17.

Motion om medborgerligt fadderskap
av offentlig konst

Ks/2014:227

18.

Utvärdering av alkohol- och drogpolitiskt program

Ks/2014:94

19.

Justering av ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Ks/2014:285

20.

Justering av taxa för tillsyn och kontroll Ks/2014:274
gällande försäljning av vissa receptfria
läkemedel, tobak och folköl

21.

Redovisning av konsekvenser av nya
bidragsregler för anläggningsbidrag

Ks/2014:174

Kl. 15.20

Kl. 16.00
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Ärende

Dnr

22.

Förordnande av tjänst för allmänt inKs/2014:326
tresse (SGEI) för Jönköping Airport AB

23.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015

Ks/2014:346

24.

Ny kultur- och fritidsförvaltning

Ks/2014:369

25.

Övriga val
a) Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige;
Kristina Winberg (SD)

Lars-Evert Sahlin

Bo Henriksson

Ålderspresident

Sekreterare

Hålltider
Kl. 17.00

Bereds av ks
2014-10-29
Kl. 17.30

Kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden kommer att skickas ut via e-post till de
förtroendevaldas kommunadress som tilldelats vid utlämnade av surfplatta. Beslutsunderlag
till sammanträdena tillhandahålls via applikationen Netpublicator®Docs en vecka före
sammanträdet.
Som tidigare meddelats genomförs utbildning i applikationen i Rådsalen, Rådhuset
Tid: Onsdagen den 22 oktober kl. 18.00-19.00 alternativt
torsdagen den 23 oktober kl. 18.00-19.00.
Se även http://www.netpublicator.com/dokumentation/
Observera att alla förtroendevalda vid utbildningstillfället måste ha tillgång till sitt
Apple-ID och lösenord för att kunna ladda ner applikationen.
För allmänna frågor om surfplattan finns personal från kommunens IS/IT-avdelning på plats
i Rådsalen under följande tider; onsdagen den 22 oktober mellan kl. 16.00-18.00 eller torsdagen den 23 oktober mellan kl. 17.00-18.00.
Vid frågor gällande utbildningen i applikationen eller utlämnande av surfplattor kontakta
Kim Krogell, IS/IT-avdelningen på 036-10 26 24.
IS/IT-tjänst tfn 036-10 60 00 tar emot felanmälan gällande konton och trådlöst nät helgfri
måndag-fredag kl. 08.00-17.00.

