JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 15.00 – 22.00

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Nils-Erik Davelid (FP) och Samuel Somo (V)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping, 2013-04-05 kl 16.30

Underskrifter

1

Paragraf 69-98

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Nils-Erik Davelid

Samuel Somo
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige ej § 78

Datum för sammanträde

2013-03-27

Datum för anslags uppsättande

2013-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-04-30
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Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 15.00 – 22.00

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Anders Hansson, stadsjurist
Tomas Björk, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Nils-Erik Davelid (FP) och Samuel Somo (V)

1

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragraf 78

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
Justerande

Nils-Erik Davelid

Samuel Somo
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige § 78

Datum för sammanträde

2013-03-27

Datum för anslags uppsättande

2013-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-04-19

Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 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)
Susanne Agerbring (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Therese Hulusjö (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)
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)
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)

Logg
Från kl. 15.00
Sema Kösebas autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Kjell Bengtsson autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Bo Grennhag autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Rune Nykvist autoers. kl. 15.00 till kl. 16.37 § 73, ord. ankom kl. 16.37 § 74
Från kl. 15.00
Andreas Grubbström autoers. kl. 15.00 till kl. 16.56 § 73, ord. ankom kl. 16.56 § 74
Från kl. 15.00
Lars Hoel autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Maria Magui autoers. kl. 15.00 till kl. 15.37 § 73, ord. ankom kl. 15.37 § 74
Från kl. 15.00, utgår kl. 17.09 § 73, Rune Nykvist ers. kl. 17.09 § 74
Från kl. 15.00, utgår kl. 20.23 § 77, Andreas Grubbström ers. kl. 20.23 § 78
Karin Hannus autoers. kl. 15.00
Annelie Wiik autoers. kl. 15.00 till kl. 15.13 § 72, ord. ankom kl. 15.13 § 73
Från kl. 15.00
Eva Stråth autoers. kl. 15.00 till kl. 21.36 § 81, Olof Darelid ers. kl. 21.36 § 82
Från kl. 15.00
Lennart Edlund autoers. kl. 15.00 till kl. 16.45 § 73, ord. ankom kl. 16.45 § 74
Olof Darelid autoers. kl. 15.00 till kl. 17.38 § 73, ord. ankom kl. 17.38 § 74
Sander Eskilsson autoers. kl. 15.00 till kl. 15.19 § 73, ord. ankom kl. 15.19 § 74
Rune Olsson autoers. kl. 15.00 till kl. 16.54 § 73, ord. ankom kl. 16.54 § 74
Annelie Wiik ers. kl. 15.13 § 73
Från kl. 15.00
Sander Eskilsson ers. kl. 15.31-17.18 del av § 74, ord. ankom kl. 17.18 § 74
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00, utgår kl. 19.31 § 74, Ingvar Åkerberg ers. kl. 19.31 § 75
Från kl. 15.00
Bertil Rylner autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00, utgår kl. 20.49 § 78, Stefan Gustavsson ers. kl. 20.49 § 79
Från kl. 15.00
Marie Söderström autoers. kl. 15.00 till kl. 16.33 § 73, ord. ankom kl. 16.33 § 74
Carl Johan Stillström autoers. kl. 15.00 till kl. 15.33 § 73, ord. ankom kl. 15.33 § 74
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Magnus Berndtzon autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00, utgår kl. 20.45 § 79, Susanna Björkman ers. kl. 20.45 § 80
Greger Svensson autoers. kl. 15.00 till kl. 15.24 § 73, ord. ankom kl. 15.24 § 74
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Katja Öz autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00

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)

Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Jan Ericson autoers. kl. 15.00 till kl. 16.57 § 73, ord. ankom kl. 16.57 § 74
Gabriel Marco autoers. kl. 15.00
Magnus Johansson autoers. kl. 15.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 15.00 till kl. 16.10 § 73, ord. ankom kl. 16.10 § 74
Från kl. 15.00
Åsa Liborn autoers. kl. 15.00 till kl. 18.36 § 73, ord. ankom kl. 18.36 § 74
Från kl. 15.00
Greger Svensson ers. kl. 15.24 § 74 till kl. 21.38 § 81, Ghada Melle ers. kl. 21.38 § 82
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Jan Ericson ers. kl. 16.57 § 74
Från kl. 15.00
Anders Gustafsson ers. kl. 16.10 § 74
Från kl. 15.00
Ankom kl. 15.53 § 74
Kenneth Kindblom autoers. kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Från kl. 15.00
Anita Winberg autoers. kl. 15.00 till kl. 18.06 § 73, ord. ankom kl. 18.06 § 74
Från kl. 15.00
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§ 74 Årsredovisning för 2012; fråga om ansvarsfrihet

9
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48

§ 97 Representant för orepresenterat parti i socialnämnden

49

§ 98 Representant för orepresenterat parti i äldrenämnden

50

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-27

§ 69

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med de ändringarna
att ärende 7. Interpellationer utgår eftersom några sådana inte har inkommit.
Vidare behandlas ärende 11. Motion om det svenska kulturarvet efter ärende
17. Uppdrag att redogöra för hur den utökade ramen för skötsel av grönytor
kan tas i anspråk för arbetsmarknadsåtgärder. Ärende 16. Uppdrag att ge
förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras behandlas före ärende 15. Sommarjobb och feriepraktik år 2013.
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§ 70

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2013-03-05 att utse Lisa Maria Ek (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Carolina Pettersson (S) och till följd av detta utse
Karin Hagenlund (S) till ny ersättare.
Länsstyrelsens beslut 2013-03-05 att utse Kjell Johansson (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Akram Dara (S).
Kommunrevisionens skrivelse 2013-02-20 med rapport om granskning av
ägarstyrning utifrån ägardirektiven.
Kommunrevisionens skrivelse 2013-02-20 med rapport om granskning av interna kontroller i Jönköpings kommun.
Kommunrevisionens skrivelse 2013-02-21 med rapport om granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden.
Kommunrevisionens rapport om granskning av årsredovisningen 2012.
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden påminner om att kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april
2013 är inställt med anledning av att årsredovisning för 2012 behandlas vid
dagens sammanträde.
Vidare hälsar ordföranden Karin Hagenlund (S) och Kjell Johansson (S) välkomna som nya ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Motion om slopande av kött från djur som blivit slaktade genom
skäktning
Ks/2013:174 489
Sammanfattning
I motion 2013-03-18 anför Kristina Winberg (SD) och Per Svenhall (SD) att så
kallad skäktning är en slaktmetod där djuret avlivas genom att halspulsådern
skärs av med kniv med följden att djuret förblöder. I Sverige är skäktning endast tillåten om djuret först bedövas. Det är dock lagligt med import av kött från
länder där dessa slaktformer är tillåtna. Mot bakgrund av vad som anförs i
motionen föreslår motionärerna följande:
– Jönköping kommuns bespisningar förbjuds att använda kött från djur som är
slaktade genom skäktning.
Beslutsunderlag
Motion 2013-03-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
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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§ 72

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om att göra Tolarpsrundan till belyst gång- och cykelväg

b)

om ett "utomhus gympa"

c)

om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om att göra Tolarpsrundan till belyst gång- och cykelväg överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om ett "utomhus gympa" överlåts till fritidsnämnden för
beslut.
– Medborgarförslaget om utbyggnad av Sporthallen Huskvarna överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
C Ögren
T Ferm
H Johansson
Stbn
Fn
Ks
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Fråga om läxhjälp
Ks/2013:182 610
Magnus Rydh (S) vill fråga kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) om hon
kommer att föreslå att alla elever i Jönköpings kommuns skolor ska erbjudas
rätt till läxhjälp.
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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§ 74
Årsredovisning för 2012; fråga om ansvarsfrihet
Ks/2013:120 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2012 vilken överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25
Årsredovisning 2012 daterad 2013-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2012 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +185 mnkr och en balansomslutning med 6 408 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +241 mnkr och en balansomslutning med
13 888 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande tilllägg:
– Kommunens konjunktur- och strukturbuffert utökas med 100 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2012 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +185 mnkr och en balansomslutning med 6 408 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +241 mnkr och en balansomslutning med
13 888 mnkr.
– Kommunens konjunktur- och strukturbuffert utökas med 100 mnkr.
REVISIONSBERÄTTELSE
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har avlämnat 2013-03-13 dagtecknad revisionsberättelse samt revisorernas redogörelse för år 2012. I revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat tekniska nämndens genomförande av upphandingar. Baserat på de fel och brister som identifierats i granskJusterandes signatur
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ningen riktar revisorerna en anmärkning mot tekniska nämnden för bristande
styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Revisorerna tillstyrker:
– Styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.
– Kommunens årsredovisning för 2012 godkänns.
Kommunfullmäktiges presidiums förslag
Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt även frågan om anmärkning mot tekniska
nämnden. Tekniska nämndens synpunkter på revisionens anmärkningar har
inhämtats. Därefter har kommunfullmäktiges presidium i skrivelse 2013-03-21
redogjort för presidiets bedömning i frågan om ansvarsfrihet och anmärkning
tillsammans med en motivering för presidiets beslut. Komunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot tekniska nämnden för dess genomförande av upphandlingar. Kommunfullmäktige ser allvarligt på de fel
och brister hos tekniska nämnden som framkommit vid revisionens granskning och som framgår av revisionsberättelsen. Anmärkningen mot tekniska
nämnden bygger på följande grund enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet: bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
– Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.
– Övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Behandlingsordning
Ordföranden redogör för behandlingen av ärendet samt informerar om de jävsregler som gäller vid behandling av ärendet.
Det antecknas att det föreligger jäv för Barbro Eng (M) vad gäller den del av
ärendet som rör ansvarsprövning för tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) redogör för årsredovisningen.
Kommunrevisionens 2:e vice ordförande Torgil Danielsson (FP) redogör för
revisionens arbete under verksamhetsåret samt föredrar revisionsberättelsen.
Yrkande
Mats Green (M), Elin Lagerqvist (S), Ann-Mari Nilsson (C), Ilan De Basso (S),
Anna Mårtensson (FP), Kenneth Kindblom (V), Anders Samuelsson (C), Lynn
Carlsson (S), Peter Lundvall (MP), Nils-Erik Davelid (FP), Andreas Persson
(S), Rolf Wennerhag (S) och Inger Gustafsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag gällande årsredovisningen.

Justerandes signatur
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Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag i
frågan om ansvarsprövning med den ändringen att första strecksatsen ges följande lydelse:
– Kommunfullmäktige ser allvarligt på de fel och brister som framkommit vid
revisorernas granskning av tekniska nämnden och som framgår av revisionsberättelsen. Men med hänvisning till inlämnat svar från tekniska
nämnden och vidtagna åtgärder riktas inte någon anmärkning från kommunfullmäktige. Tekniska nämnden ska återrapportera vidtagna åtgärder till
kommunfullmäktige senast augusti 2013.
Peter Lundvall (MP), Kenneth Kindblom (V), Nils-Erik Davelid (FP) och Alf
Gustafsson (S) instämmer i Åke Johanssons (C) yrkande.
Protokollsanteckning
Ordförande Anders Hulusjö (KD) för kommunfullmäktiges presidium låter till
protokollet anteckna ett stort tack till kommunrevisionen för ett väl genomfört
arbete och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Anmärkning mot tekniska nämnden
På grund av jäv deltar inte de ledamöter som har uppdrag i tekniska nämnden
innebärande att uppropslistan kompletteras på följande sätt:
Andreas Grubbström (M) tjänstgör för Anders Jörgensson (M), Gerd Pettersson
(M) tjänstgör för Bengt Regné (M), Olof Darelid (KD) tjänstgör för Astrid
Löfdahl (KD), Sander Eskilsson (KD) tjänstgör för Astrid Johansson (KD),
Susanna Björkman (S) tjänstgör för Lisa Maria Ek (S). Ersättare saknas för
Claes Carlsson (MP).
Vidare antecknas att Maria Magui (M) tjänstgör för Barbro Eng (M).
Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag
respektive Åke Johanssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige har
beslutat bifalla Åke Johanssons (C) yrkande nämligen följande:
– Kommunfullmäktige ser allvarligt på de fel och brister som framkommit vid
revisorernas granskning av tekniska nämnden och som framgår av revisionsberättelsen. Men med hänvisning till inlämnat svar från tekniska nämnden och vidtagna åtgärder riktas inte någon anmärkning från kommunfullmäktige. Tekniska nämnden ska återrapportera vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige senast augusti 2013.
Ansvarsfriheten
Kommunfullmäktige uppdelar handläggningen så att frågan om ansvarsfrihet
ställs först för ledamöterna i kommunstyrelsen och sedan för övriga ledamöter i
nämnder och beredningar.
Det antecknas att jävig ledamot inte deltar i besluten.
Kommunfullmäktige beslutar följande beträffande ansvarsfriheten:
Justerandes signatur
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– Kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.
– Övriga nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Årsredovisningen
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag
nämligen följande:
– Årsredovisning för 2012 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +185 mnkr och en balansomslutning med 6 408 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +241 mnkr och en balansomslutning med
13 888 mnkr.
– Kommunens konjunktur- och strukturbuffert utökas med 100 mnkr.
Reservation
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD) och 2:e vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunfullmäktiges presidiums förslag att rikta en anmärkning mot tekniska
nämnden.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Nämnderna
Diariet

Justerandes signatur
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§ 75
Motion om ett åtgärdsprogram för invasiva arter
Ks/2012:366 430
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion inkommen 2012-08-27 att olika växtarter under lång tid har spridits över jordens yta. De flesta arter medför inga problem i den nya miljön men andra uppvisar ett invasivt beteende. De tillväxer i
antal, konkurrerar ut inhemska arter och leder därmed till en minskning av den
biologiska mångfalden. De invasiva arterna medför också stora kostnader då
vissa av arterna påverkar jordbruk, skogsbruk eller fiske på olika sätt.
I motionen föreslås följande:
– Jönköpings kommun upprättar ett åtgärdsprogram för invasiva arter.
– Ett projekt inleds för bekämpning av Kanadensiskt gullris och Jättebalsamin.
– Medborgarna informeras om invasiva arter och behovet av bekämpning.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 229 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-27
Tekniska nämndens beslut 2012-12-11 § 293 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-01-17 § 42 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkanden
Henric Andersson (SD) med instämmande av Per Svenhall (SD) och Kristina
Winberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes signatur
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Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Henric Anderssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Henric Anderssons (SD) yrkande.
Omröstning genomförs. Därvid avges 78 ja-röster mot 3 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot förslaget att avslå motionen.
Beslutet expedieras till:
H Andersson
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 76

Motion om att sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h i Jönköpings centrala delar
Ks/2012:438 512
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i motion 2012-10-17 att högsta tillåtna hastighet i
Jönköpings centrala delar sänks till 30 km/h.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-18 § 292 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-17
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-02-07 § 78 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkanden
Samuel Somo (V) yrkar bifall till motionen.
Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande
– Motionen avslås.
Reservation
V-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå motionen.
Beslutet expedieras till:
J Hansson, Stbn

Justerandes signatur
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§ 77

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2012
Ks/2013:71 420
Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2012
redovisas i bifogad uppföljningsrapport. Stadskontoret föreslår att Program för
hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020), med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivese 2013-01-31
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2012, daterad 2013-01-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Planera för klimatförändringar: Den uppföljda åtgärden slås ihop med befintlig åtgärd om översiktsplan och kompletteras med följande ny åtgärd.
Senast 2013 ska en kunskapssammanställning upprättas och spridas beträffande hur klimatförändringar kan beaktas i fysisk planering.
• Huskvarnaån: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Järnvägsutbyggnad: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Cykelstråk i stadskärnan: Åtgärden ersätts av en ny åtgärd inom ramen
för PHU 2014-2020.
• Skyltar – värdefulla träd: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden ersätts av ett nytt generellt
utbyggnadsmål för fjärrkyla inom ramen för PHU 2014-2020.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Kretsloppsbodar: Åtgärden flyttas fram till 2013.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2014-2020) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande:
• Skötseldatabas: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Skötselåtgärder: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Planera för klimatförändringar: Den uppföljda åtgärden slås ihop med befintlig åtgärd om översiktsplan och kompletteras med följande ny åtgärd.
Senast 2013 ska en kunskapssammanställning upprättas och spridas beträffande hur klimatförändringar kan beaktas i fysisk planering.
• Huskvarnaån: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Järnvägsutbyggnad: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Cykelstråk i stadskärnan: Åtgärden ersätts av en ny åtgärd inom ramen
för PHU 2014-2020.
• Skyltar – värdefulla träd: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Fjärrkylautbyggnad – Ryhov/A6: Åtgärden ersätts av ett nytt generellt
utbyggnadsmål för fjärrkyla inom ramen för PHU 2014-2020.
• Gatubelysning – styrning: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden flyttas fram till 2014.
• Energieffektivisering – föreningar 1: Åtgärden flyttas fram till 2013.
• Kretsloppsbodar: Åtgärden flyttas fram till 2013.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Åke Holm (KD), Rolf Wennerhag (S) och Magnus
Berndtzon för MP-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 78
Yttrande över promemorian "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting"
Ks/2012:584 049
Sammanfattning
Jönköpings kommun har getts möjlighet att senast 2013-03-22 yttra sig över
regeringens promemoria ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting”. I promemorian presenteras förslag till förändringar
av systemet för kommunalekonomisk utjämning. Huvudsakligen innebär promemorian att förslagen i Utjämningskommitténs betänkande ”Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39) tillstyrks. Regeringen föreslår dock en betydande förändring i inkomstutjämningen jämfört med kommitténs förslag, nämligen att avgiften reduceras för kommuner i intervallet 115-125% av medelskattekraften i riket.
Beslutsunderlag
Finansdepartementets remiss
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-04
Stadskontorets upprättade förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" antas som Jönköpings
kommuns yttrande.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-03-06 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till yttrande över promemorian
"Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting"
antas som Jönköpings kommuns yttrande.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med de kompletteringarna under rubriken Övriga synpunkter att första meningen avslutas ”[…]
senareläggs med minst ett år” samt att följande mening läggs till sist i stycket:
”I alla händelser bör införandeperioden förlängas.”
Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" med de av kommunalrådet Mats Green (M) yrkade kompletteringarna antas som Jönköpings
kommuns yttrande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.

Justerandes signatur
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
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 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Stadskontorets förslag till yttrande över promemorian "Förslag till ändringar
i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" med de av kommunalrådet Mats Green (M) yrkade kompletteringarna antas som Jönköpings
kommuns yttrande.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes signatur
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§ 79
Uppdrag att ge förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras
Ks/2012:568 639
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med godkännande av Verksamhetsoch investeringsplan 2013-2015 med budget 2013, 2012-10-25 § 309, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i januari 2013 återkomma
till kommunfullmäktige med förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 53 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2013-02-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2013-02-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utöka insatser
i form av ungdomsanställning motsvarande ytterligare 100 månader under
2013.
– Utökningen av ungdomsanställningar finansieras genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2 mnkr.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att senast i april 2013 inom sin verksamhet ta fram lämpliga platser för ungdomsanställningar.
– Anslag med totalt 3,5 mnkr ställs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förfogande 2013 för att i samverkan med tekniska nämnden inrätta ytterligare två arbetslag med inriktning på naturvård bestående av anpassade
anställningar. Anställningarna finansieras genom disposition ur kommunens
rörelsekapital.
– Utökning av anpassade anställningar ska prövas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med VIP 2014-2016.
– I händelse av att arbetslösa personer riskerar att få avslag på sin ansökan om
vuxenutbildning ges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-03-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks
med den ändringen att den sista strecksatsen ges följande lydelse:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att noga följa utvecklingen av antalet ansökningar till vuxenutbildningen och – i det fall ansökningar avslås på grund av bristande resurser – återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Omröstning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag exklusive den sista strecksatsen.
Ordföranden ställer härefter proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag vad gäller
den sista 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:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag vad gäller den sista strecksatsen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utöka insatser
i form av ungdomsanställning motsvarande ytterligare 100 månader under
2013.
– Utökningen av ungdomsanställningar finansieras genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2 mnkr.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att senast i april 2013 inom sin verksamhet ta fram lämpliga platser för ungdomsanställningar.
– Anslag med totalt 3,5 mnkr ställs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förfogande 2013 för att i samverkan med tekniska nämnden inrätta ytterligare två arbetslag med inriktning på naturvård bestående av anpassade
anställningar. Anställningarna finansieras genom disposition ur kommunens
rörelsekapital.
– Utökning av anpassade anställningar ska prövas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med VIP 2014-2016.
– I händelse av att arbetslösa personer riskerar att få avslag på sin ansökan om
vuxenutbildning ges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag vad gäller förslagets sista strecksats.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden upptas först till avgörande kommunstyrelsens förslag
exklusive den sista strecksatsen. Kommunfullmäktige beslutar härvid att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på den sista strecksatsen i kommunstyrelsens förslag respektive Ilan De Bassos (S) förslag 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 3.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag i
denna del.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att utöka insatser
i form av ungdomsanställning motsvarande ytterligare 100 månader under
2013.
– Utökningen av ungdomsanställningar finansieras genom disposition ur utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens resultatfond med 2 mnkr.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder att senast i april 2013 inom sin verksamhet ta fram lämpliga platser för ungdomsanställningar.
– Anslag med totalt 3,5 mnkr ställs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förfogande 2013 för att i samverkan med tekniska nämnden inrätta ytterligare två arbetslag med inriktning på naturvård bestående av anpassade
anställningar. Anställningarna finansieras genom disposition ur kommunens
rörelsekapital.
– Utökning av anpassade anställningar ska prövas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i arbetet med VIP 2014-2016.
– I händelse av att arbetslösa personer riskerar att få avslag på sin ansökan om
vuxenutbildning ges utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige för förnyad bedömning av resurstilldelning.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag vad gäller sista stecksatsen.
Beslutet expedieras till:
Uan
Ekonomichefen
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§ 80
Sommarjobb och feriepraktik år 2013
Ks/2013:112 030
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2013-01-21 § 54 beslutat om
feriepraktik och sommarjobb 2013. Förslaget bygger på kommunfullmäktiges
beslut om VIP 2013-2015 samt bedömning av det aktuella arbetsmarknadsläget
för ungdomar inför sommaren 2013.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2013-01-21 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 200 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2013-03-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 400 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-27

– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
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:
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

AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Anette Höglund (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 200 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
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– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag 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 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Feriepraktik anordnas 2013 för alla sökande ungdomar som är skrivna i
Jönköpings kommun och har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet.
– Sommarjobb 2013 anordnas för 200 ungdomar som är skrivna i Jönköpings
kommun vilka avslutat sina gymnasiestudier vårterminen 2012 eller avslutar
sina gymnasiestudier under 2013.
– En period i feriepraktiken omfattar 120 timmar.
– Ersättningen för fullföljd feriepraktik om 120 timmar bestäms till 4 200 kr
per person.
– En anställningsperiod i sommarjobben ska omfatta fyra veckor med lön och
anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt enligt gällande riktlinjer för de som inte kollektivavtal reglerar lön.
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Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur
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§ 81
Uppdrag att redogöra för hur den utökade ramen för skötsel av
grönytor kan tas i anspråk för arbetsmarknadsåtgärder
Ks/2012:569 339
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhets- och investeringsplan beslutade
kommunfullmäktige 2012-10-25 § 369 att ge i tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redogöra för hur den
utökade ramen för skötsel av grönytor kan tas i anspråk för arbetsmarknadsåtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-25 § 369
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 10 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 82

Motion om det svenska kulturarvet
Ks/2012:404 879
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion 2012-09-24 att det svenska kulturarvet
är något som tillhör oss alla men att den svenska historien och kulturen inte ska
tas för given. Den måste omvårdas för att inte vittra sönder och glömmas bort.
Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Kulturnämnden ges i uppdrag att göra en fullskalig inventering av samtliga
resta minnesmärken, runstenar, hällristningar samt milstenar i Jönköpings
kommun.
– Inventeringen ska kartlägga i vilket skick objekten är i.
– I de fall där det finns behov av restaureringar ska ett handlingsprogram tas
fram för åtgärda dessa inom en treårsperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-27 § 265 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till kulturnämnden
Beslutsunderlag
Motion 2012-09-24
Kulturnämnden beslut 2013-01-16 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2013-02-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Henric Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
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Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå motionen.
Beslutet expedieras till:
H Andersson
Kn

Justerandes signatur
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§ 83
Uppdrag att redovisa hur tekniska nämnden avser att använda höjt
anslag för att öka kvaliteten på underhållet på cykelvägar
Ks/2012:573 312
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan beslöt kommunfullmäktige 2012-01-15 ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa hur man
avser använda höjt anslag för underhåll av cykelvägar.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-01-15 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2013-02-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens redovisning samt förslag till standardnivåer för underhåll av gång- och cykelvägar godkänns.
− Tekniska nämnden uppmärksammas på att den utökning av budgeten som
gjorts avser underhåll för att förbättra framkomligheten för cyklister och att
anläggning av s k aktivitetsspår inte kan inrymmas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens redovisning samt förslag till standardnivåer för underhåll av gång- och cykelvägar godkänns.
− Tekniska nämnden uppmärksammas på att den utökning av budgeten som
gjorts avser underhåll för att förbättra framkomligheten för cyklister och att
anläggning av s.k. aktivitetsspår inte kan inrymmas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 84
Samordnad varudistribution i Jönköpings kommun
Ks/2013:59 420
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 327 att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning i syfte att klargöra förutsättningarna för en
samordnad kommunal varudistribution. Stadskontoret har nu fullgjort sitt uppdrag och återrapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 § 327
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-16 med tillhörande förstudie
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-16 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad varudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2013-02-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad vaJusterandes signatur
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rudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2013-02-15 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
– Frågan om att inrätta en upphandlingsnämnd med politiskt förtroendevalda
som beslutar i upphandlingsfrågor och leder den gemensamma beställarorganisationens arbete hänskjuts till den parlamentariska kommittén.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-02-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla det samstämmiga förslaget. Härefter
beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Elin Lagerqvists (S)
tilläggsförslag i vilket ordföranden instämt. Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett förslag till kravspecifikation rörande en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun.
– Stadskontoret ges i uppdrag att redovisa hur en samordnad varudistribution
och en gemensam beställarorganisation i Jönköpings kommun ska organiseras och finansieras.
– Ovanstående uppdrag redovisas senast 2014-02-01 till kommunstyrelsen.
Delrapport till kommunstyrelsens ledningsutskott lämnas senast i september
2013.
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– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget under 2013 uppgående
till 500 tkr och under 2014 uppgående till 750 tkr finansieras genom disposition av medel ur miljömålsanslagets resultatfond.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda arbetet med en samordnad varudistribution i Jönköpings kommun med målsättning att en samordnad varudistribution ska igångsättas senast under 2015. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med samtliga berörda nämnder.
– Frågan om att inrätta en upphandlingsnämnd med politiskt förtroendevalda
som beslutar i upphandlingsfrågor och leder den gemensamma beställarorganisationens arbete hänskjuts till den parlamentariska kommittén.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Lu
Parlamentariska kommittén
Diariet
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§ 85
Befolkningsprognos 2013-2016 med utblick mot 2022
Ks/2013:101 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2013–2016. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2022.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25
Befolkningsprognos 2013–2016 med utblick mot 2022, daterad 2013-02-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–750 personer för
perioden 2013–2016.
– I en utblick mot 2022 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 138 000–140 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 450–750 personer för
perioden 2013–2016.
– I en utblick mot 2022 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 138 000–140 000 invånare.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Utredningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86
Uppdrag till tekniska nämnden att sluta nya hyresavtal med barnoch utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor
Ks/2012:450 291
Sammanfattning
Kommunfullmäktige uppdrog 2012-06-20 § 213 åt tekniska nämnden att sluta
nya hyresavtal med barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga
förskolor som uppförts under 2011 och 2012 innebärande att kapitalkostnadsdelen i hyresbeloppet räknas om utifrån en avskrivningstid uppgående till 33
år. Tekniska nämnden har 2012-10-09 § 246 beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna nämndens redovisning av uppdraget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 246 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-12-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-12-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att teckna nya hyresavtal med
barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som
uppförts under 2011 och 2012 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2013-02-28 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att teckna nya hyresavtal med
barn- och utbildningsnämnden avseende monteringsfärdiga förskolor som
uppförts under 2011 och 2012 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Slutredovisning av fyra nybyggda förskolor
Ks/2013:95 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar fyra ramförskolor som uppförts under 2011
och 2012. De förskoleprojekt som nu slutredovisas utgörs av nybyggnad av
Blomsterängens förskola (Tenhult), Västra förskola (Junedal) och Lekeryds
förskola samt tillbyggnad av Lerhagens förskola. I samtliga fall rör det sig om
byggnation av så kallade monteringsfärdiga förskolor. Byggnaderna uppfördes
under 2011 och början av 2012. Totalt omfattar byggnationerna en utgift uppgående till 49 548 tkr. Budgeterad utgift för förskolorna uppgår till 49 688 tkr.
Medelsförbrukningen för de fyra projekten underskrider därmed budgetkalkyl
med 140 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-12-11 §§ 301-304 med tillhörande tjänsteskrivelser
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Blomsterängens förskola godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Västra förskolan godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Lekeryds förskola
godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad av Lerhagens förskola
godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Blomsterängens förskola godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Västra förskolan godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av Lekeryds förskola
godkänns.
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad av Lerhagens förskola
godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 88
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten – Axamo
östra fritidshusområde
Ks/2013:107 350
Sammanfattning
Länsstyrelsen har genom beslut 2011-03-02 med stöd av lagen om allmänna
vattentjänster (VA-lagen) förelagt Jönköpings kommun att anordna allmän
vatten avloppstjänster för befintliga fastigheter inom Axamo fritidshusområde.
Områdets östra del ska vara anslutet senast 2013-12-31 och dess västra del
senast 2015-12-31. Arbetet med att bygga ut allmänna vatten- och spillvattenledningar till och inom det östra området pågår och beräknas vara färdigt i början av maj 2013. Därefter beräknas en majoritet av fastigheterna omgående att
anslutas till det allmänna VA-nätet. En förutsättning enligt VA-lagen är att
fastigheterna inom Axamo östra fritidshusområde införlivas i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, vilket tekniska nämnden nu föreslår.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-02-19 § 38 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
– Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag
innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta följande:
– Förslag till kommunfullmäktige
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas med Axamo östra
fritidshusområde i enlighet med vad som framgår av tekniska kontorets
tjänsteskrivelse 2013-01-30 med bilaga 1 daterad 2013-01-29.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2013-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas med Axamo östra
fritidshusområde i enlighet med vad som framgår av tekniska kontorets
tjänsteskrivelse 2013-01-30 med bilaga 1 daterad 2013-01-29.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2013-03-27
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 89

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Carolina Pettersson (S) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Carolina Pettersson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Britt-Marie Glaad (S)
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Pettersson
B-M Glaad
Löneservice
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 90

Kommunalråd
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Elin Lagerqvist (S) har anmält att hon kommer att vara tjänstledig som kommunalråd under tiden
13/5–31/12 2013 p.g.a. föräldraledighet.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till vikarierande kommunalråd under tiden 13/5–31/12 2013 utses BrittMarie Glaad (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist
B-M Glaad
Löneservice
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att med anledning av att Elin
Lagerqvist (S) kommer att vara föräldraledig under tiden 13/5–31/12 2013 har
kommunfullmäktige att välja en 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen under tiden 13/5–31/12 2013
utses ledamoten Ilan De Basso (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist
I De Basso
Löneservice
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 92

2:e vice ordförande i Jönköpings Rådhus AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att med anledning av att Elin
Lagerqvist (S) kommer att vara föräldraledig under tiden 13/5–31/12 2013 har
kommunfullmäktige att välja en 2:e vice ordförande i Jönköpings Rådhus AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till 2:e vice ordförande i Jönköpings Rådhus AB under tiden 13/5–31/12
2013 utses ledamoten Ilan De Basso (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist
I De Basso
Jönköpings Rådhus AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

2:e vice ordförande i Jönköping Airport AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att med anledning av att Elin
Lagerqvist (S) kommer att vara föräldraledig under tiden 13/5–31/12 2013 har
kommunfullmäktige att välja en 2:e vice ordförande i Jönköping Airport AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till 2:e vice ordförande i Jönköping Airport AB under tiden 13/5–31/12
2013 utses ledamoten Ilan De Basso (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist
I De Basso
Jönköping Airport AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 94

Ersättare i fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Sune Öhman (M) har hemställt om entledigande från ersättare i fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sune Öhman (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i fritidsnämnden utses Ola Helt (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Öhman
O Helt
Fn
Löneservice
U Freijd
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§ 95

Ordförande tillika ledamot i Elmia AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Erik Arnalid (KD har hemställt om entledigande från uppdrag som ordförande tillika ledamot i Elmia AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Erik Arnalid (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ordförande tillika ledamot i Elmia AB utses Johan Bokinge (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Arnalid
J Bokinge
Elmia AB
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 96

Ledamot samt suppleant i Stiftelsen Jönköpings Läns Museum
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Maggy Larsson (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i Stiftelsen Jönköpings
Läns Museum.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Maggy Larsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i Stiftelsen Jönköpings Läns Museum utses nuvarande suppleanten Göran Gynnerstedt (KD).
– Till ny suppleant i Stiftelsen Jönköpings Läns Museum utses Maggy Larsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Larsson
G Gynnerstedt
Stiftelsen Jönköpings Läns Museum
Löneservice
U Freijd
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§ 97

Representant för orepresenterat parti i socialnämnden
Enligt kommunallagen jämte Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder får kommunfullmäktige – för parti som är representerat i kommunfullmäktige men orepresenterat i nämnd – bland partiets ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige utse en representant jämte ersättare med rätt att
närvara vid sådan nämnds sammanträden.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Sverigedemokraterna har
hemställt om att kommunfullmäktige bland partiets ledamöter och ersättare i
fullmäktige utser en representant med rätt att närvara vid socialnämndens
sammanträden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Som representant i socialnämnden utses Kristina Winberg (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
K Winberg
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

49

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-03-27

§ 98

Representant för orepresenterat parti i äldrenämnden
Enligt kommunallagen jämte Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder får kommunfullmäktige – för parti som är representerat i kommunfullmäktige men orepresenterat i nämnd – bland partiets ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige utse en representant jämte ersättare med rätt att
närvara vid sådan nämnds sammanträden.
Valberedningen anmäler i skrivelse 2013-03-27 att Sverigedemokraterna har
hemställt om att kommunfullmäktige bland partiets ledamöter och ersättare i
fullmäktige utser en representant med rätt att närvara vid äldrenämndens sammanträden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Som representant i äldrenämnden utses Anita Winberg (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Winberg
Än
Löneservice
U Freijd
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 75 Motion om ett åtgärdsprogram för invasiva arter
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
Susanne Agerbring
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)
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(M)
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(MP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Sema Kösebas

Kjell Bengtsson
Bo Grennhag

Lars Hoel

Rune Nykvist
Karin Hannus

Eva Stråth

Annelie Wiik

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

Magnus Berndtzon

Katja Öz

Gabriel Marco
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nej

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 75 Motion om ett åtgärdsprogram för invasiva arter
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)

Magnus Johansson

Greger Svensson

Jan Ericson
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom
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X
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X
X
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Omröstningsslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 78 Yttrande över promemorian 'Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting'
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
Susanne Agerbring
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
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(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)
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(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Sema Kösebas

Kjell Bengtsson
Bo Grennhag

Lars Hoel

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus

Eva Stråth

Annelie Wiik

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

Magnus Berndtzon

Katja Öz

Gabriel Marco
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Omröstningsslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 78 Yttrande över promemorian 'Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting'
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)

Magnus Johansson

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

Greger Svensson

Jan Ericson
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

48

33

0

0

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 79 Uppdrag att ge förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och
vuxenutbildning ska disponeras
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
Susanne Agerbring
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
Sema Kösebas

Kjell Bengtsson
Bo Grennhag

Lars Hoel

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus

Eva Stråth

Annelie Wiik

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner
Stefan Gustavsson

Magnus Berndtzon
Susanna Björkman

Katja Öz

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

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 79 Uppdrag att ge förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och
vuxenutbildning ska disponeras
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)

Gabriel Marco
Magnus Johansson

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

Greger Svensson

Jan Ericson
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

48

33

0

0

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 80 Sommarjobb och feriepraktik år 2013
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
Susanne Agerbring
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
Sema Kösebas

Kjell Bengtsson
Bo Grennhag

Lars Hoel

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus

Eva Stråth

Annelie Wiik

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner
Stefan Gustavsson

Magnus Berndtzon
Susanna Björkman

Katja Öz

Gabriel Marco

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. 4 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2013
§ 80 Sommarjobb och feriepraktik år 2013
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)

Magnus Johansson

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

Greger Svensson

Jan Ericson
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

X
X
X
51

30

0

0

