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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)
Ingemar Ericsson (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)
Carolina Pettersson (S)
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gunilla Kock Hansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Sema Kösebas autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Laila Wiman Larsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kjell Bengtsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Karin Hannus autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Eva Stråth autoers. kl. 17.00 till kl. 17:32 § 38, ord. ankom kl. 17:32 § 39
Olof Darelid autoers. kl. 17.00 till kl. 19:14 § 40, ord. ankom kl. 19.14 § 41
Från kl. 17.00
Sander Eskilsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:06 § 32, ord. ankom kl. 17:06 § 33
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 21:24 § 47, Ann-Marie Hedlund ers. kl. 21:24 § 48
Från kl. 17.00, utgår kl. 19:06 § 39, Ingvar Åkerberg ers. kl. 19:06 § 40
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00 till kl. 17:42 § 38, ord. ankom kl. 17:42 § 39
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, ej § 54
Lisa Maria Ek autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17.00
Greger Svensson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarolista för ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
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)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Emma Kramer (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Jonas Grahn (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00 till kl. 18:31 § 39, ord. ankom kl. 18:31 § 40
Från kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:51 § 38, ord. ankom kl. 17:51 § 39
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ifrah Kirih autoers. kl. 17.00
Katja Öz ers. kl. 17:09
Från kl. 17.00, ej § 54
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ghada Melle ers. kl. 17:40 § 39
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anders Gustafsson ers. kl. 17:52 § 39
Från kl. 17.00
Susanna Björkman ers. kl. 18:32 § 40
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 22:07 § 51, Per Svenhall ers. kl. 22:07 § 52
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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§ 32

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 8. Frågor utgår eftersom några sådana inte inkommit. Vidare beslutar kommunfullmäktige överlägga samtidigt i ärendena 11-15 innan beslut fattas i respektive ärende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-02-01 att utse Bert Åke Näslund (M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Pontus Vallin (M) och till följd av detta utse
Andreas Grubbström (M) till ny ersättare.
Länsstyrelsens beslut 2012-02-01 att utse Allan Tovhult (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Octavio Rodriguez (S) och till följd av detta utse
Magnus Johansson (S) till ny ersättare.
Länsstyrelsens beslut 2012-02-01 att utse Gabriel Marco (S) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Elisabeth Fransson Malm (S).
Kommunrevisionens rapport 2012-01-25 ”Granskning av IT inom gymnasieskolan”.
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 11 ”Förändringar i vinterväghållningen till följd av ökade ambitioner för gång- och cykelvägar och trottoarer samt
förslag på ytterligare förändringar”.
Anmäls vid sammanträdet:
Huskvarna kommundelsråd håller ett offentligt möte om Hakarps framtid den
16 april kl. 18.00 i Stensholmsskolans matsal.
Ordföranden hälsar nya ledamöter och ersättare välkomna.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
Vidare beslutar kommunfullmäktige, med anledning av att Kronprinsessan
Victoria och Prins Daniel nedkommit med en dotter, att sända en gratulationshälsning och framföra sina lyckönskningar till Kronprinsessparet och deras
familjer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Motion om byte av sister-city ort
Ks/2012:117 105
Sammanfattning
Jonas Grahn för Sverigedemokraterna anför i motion 2012-02-19 att Sverigedemokraterna ser positivt på att kommunen har internationella samarbeten med
andra städer eller regioner. Det är dock anmärkningsvärt att samtidigt som Jönköping i den kommunala skolan undervisar eleverna i kommunismens brott
mot mänskligheten så har man ett samarbetsavtal med en stad i en kommunistisk diktatur. Kommunen bör istället vända blicken mot Indien som är ett demokratiskt land som, liksom Kina, upplever en stark ekonomisk och teknisk
utveckling. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Jönköpings kommun säger upp sister-city avtalet med staden Tianjin i folkrepubliken Kina.
– Jönköpings kommun söker nytt samarbete med en stad eller region i det
demokratiska Indien eller t.ex. Taiwan.
– Jönköpings kommun ska inte skriva några vänortsavtal eller liknande med
diktaturer.
– Jönköpings kommun ska verka för att regionförbundet och länsstyrelsen i
Jönköpings län också säger upp sina avtal.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-19
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
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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§ 35

Motion om rabatt på kollektivresor Bankeryd-Jönköping
Ks/2012:125 531
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) anför i motion 2012-02-21 att en av de mest trafikerade
platserna i Jönköping är Kortebovägen i höjd med Talavidskolan. Trafikmängden var vid senaste mätningen cirka 26 000 årsdygnstrafik. Även om kollektivresandet med buss är cirka 800 000 per år vid Talavidskolan vore det bra ur
miljösynpunkt om kollektivresandet ökar. Samtidigt kunde bilköerna på Kortebovägen minska. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Rabatt, försök på två år, införs på kollektivtrafiken mellan Bankeryd och
Jönköping motsvarande borttagandet av zongränsen.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-23

§ 36
Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om ramp för skateboard m.m. i Kaxholmen

b)

om trafikplanering på torpaområdet

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om ramp för skateboard m.m. i Kaxholmen överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om trafikplanering på torpaområdet överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
A Johansson
C Weinö
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Interpellation om krigsmaktens planer på att utöka antalet målskjutningar över Vättern
Ks/2012:69 160
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2012-01-18 att Vättern är Europas
största dricksvattensreservoar och har en stor betydelse för fiske och friluftsliv.
När krigsmakten nu vill öka sina målskjutningar från 20 till 80 gånger per år
hotas flera kommuners dricksvattentillgångar eftersom övningarna kan förorsaka utsläpp av bly och flygfotogen. Flera av de berörda kommunerna runt
Vättern protesterar mot planerna på utökning av målskjutningarna. Med anledning härav vill Jerry Hansson (S) fråga kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C)
följande:
– Agerar Jönköpings kommun i frågan?
– Om så är fallet – på vilket sätt?
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 6 beslutat att medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-23 av
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-01-18
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) interpellationssvar 2012-02-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Interpellation om ekonomisk kompensation till lärare som vidareutbildar sig
Ks/2012:73 160
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i interpellation 2012-01-26 att riksdagens beslut om att
införa en lärarlegitimation medför att många av kommunens lärare behöver
vidareutbildning. Det kan samtidigt konstateras att kraftiga försämringar väntar
inom fortbildningssatsningen Lärarlyftet. Lönekostnader till lärare som vidareutbildar sig kommer inte längre att finansieras genom staten. Ersättning för
förlorad arbetsinkomst blir därmed en fråga för kommunerna och de enskilda
lärarna. Med anledning härav vill Magnus Rydh (S) fråga kommunalrådet
Andreas Sturesson (KD) följande:
– Hur kommer den ekonomiska kompensationen för deltagarna i Jönköpings
kommun att se ut?
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 7 beslutat att medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-23 av
kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-01-19
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) interpellationssvar 2012-02-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011
Ks/2012:62 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport för 2011 har upprättats. Rapporten överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 daterad 2012-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-01-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-01-30 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta initiativ till
en aktiv dialog med arbetsförmedlingen i syfte att rikta ytterligare resurser
till prioriterade grupper på arbetsmarknaden.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) 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 Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)

x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

x

Summa

9

12

x
x
x
x
x
x
x
x
6

0

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011 godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Mats Green (M), Peter Jutterström (M) och Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling
av ärendet enligt ovan.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande kommunstyrelsens förslag varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktige upptar härefter Ilan De Bassos (S) tilläggsyrkande för
beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet
och finner att kommunfullmäktige avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstning genomförs. Därvid avges 52 ja-röster mot 28 nej-röster varjämte 1
ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos (S) tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram – uppföljning 2011
Ks/2011:522 105
Sammanfattning
Enligt det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog i november 2007, ska nämnderna varje år i oktober anordna ett
möte med barn och ungdomar för att diskutera deras syn på den kommunala
politiken. Nämnderna ska årligen i januari redovisa till kommunfullmäktige
vilka politiska ställningstaganden som blivit följden av de frågor som behandlats vid nämndernas möte med barn och ungdomar.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse till nämnderna 2011-05-17
med Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder 2011
Tekniska nämndens beslut 2011-11-08 § 254 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-10 § 424 med tillhörande handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 164 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 151 med tillhörande
handlingar
Socialnämndens beslut 2011-11-15 § 188 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2011-11-16 § 123 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2011-11-17 § 150 med tillhörande handlingar
Miljönämndens beslut 2011-12-07 § 166 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse
Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder inför 2012
Centralt ungdomsforums viktigaste förslag till åtgärder 2012
Svar från Jönköpings Länstrafik AB inkommet 2011-12-13 med svar på frågor
ställda vid nämndernas möten under hösten 2011.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2012 till kommunfullmäktige redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av
nämndernas beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i
ett första steg ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i övriga nämnder september 2013.
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i december 2012 presentera en
modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per den 30 juni 2013
och därefter vara årligt återkommande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i juni 2012 till kommunstyrelsen
redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av nämndernas
beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i ett första steg
ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och
socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser
implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i
övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i oktober 2012 till kommunstyrelsen presentera modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per
den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-01-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med det
tillägget att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samband med nästkommande års uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet redogöra
för sitt arbete med att utveckla och utvärdera inflytandefrågorna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) meddelar den kompletteringen i den
andra strecksatsen i sitt förslag att uppdraget som ges till kommunstyrelsen ska
presenteras till kommunfullmäktige.
Beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att bifalla kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag nämligen följande:
Kommunstyrelsen för egen del
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i juni 2012 till kommunstyrelsen
redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av nämndernas
Justerandes signatur
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beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i ett första steg
ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och
socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser
implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i
övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till stadskontoret att senast i oktober 2012 till kommunstyrelsen presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas
per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2012 till kommunfullmäktige redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av
nämndernas beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i
ett första steg ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonsekvensanalyser implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i december 2012 till kommunfullmäktige presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun
med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Simon Rundqvist (KD) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S) och Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till Ilan De Bassos
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Beslut
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande kommunstyrelsens förslag varvid kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktige upptar härefter Ilan De Bassos (S) tilläggsyrkande och
beslutar utan omröstning att avslå detsamma.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i augusti 2012 till kommunfullmäktige redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av
nämndernas beslutsfattande med inriktningen att barnkonsekvensanalyser i
ett första steg ska göras av barn- och utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och socialnämndens beslutsfattande och verksamhet. Barnkonse-
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kvensanalyser implementeras i angivna nämnders beslutsfattande i september 2012 och i övriga nämnder september 2013.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att senast i december 2012 till kommunfullmäktige presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun
med inriktningen att ett första barnbokslut för Jönköpings kommun ska upprättas per den 30 juni 2013 och därefter vara årligt återkommande.
Reservationer
S- och SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos (S)
tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Länstrafiken
Centralt ungdomsforum
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-02-23

§ 41

Ändring av dagordning
Kommunfullmäktige har vid fastställandet av sammanträdets dagordning beslutat överlägga samtidigt i följande ärenden:
11. Medborgarförslag om att radera den föreslagna genomfartsleden på Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen ur Kommunikationsstrategin.
12. Medborgarförslag om ny vägsträckning på Kålgårdsområdet.
13. Medborgarförslag om trafikkaoset på Kålgården.
14. Medborgarförslag om vägsträckning m.m. inom Kålgårdsområdet.
15. Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett hållbart trafiksystem.
Kommunfullmäktiges beslut
Med anledning av innehållet i yrkandena som framställts under överläggningen
i de aktuella ärendena beslutar kommunfullmäktige följande:
– Dagordningen ändras så att Kommunikationsstrategin avgörs först och därefter tas beslut i medborgarförslagen.
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§ 42

Kommunikationsstrategi – åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Ks/2011:422 530
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
sin helhet den 30 oktober 2008. Stadsbyggnadsvisionen innebär ett sammanhållet arbete, som med helhetsperspektiv behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling. Stadens hållbara kommunikationer är ett av
stadsbyggnadsvisionens utvecklingsområden där projektet Kommunikationsstrategin ingår.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med tillhörande bilaga
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-19 § 352 om återremiss
Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringsbeslut om planens genomförandetakt antas i samband
beslut om budgetens investeringsplan. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-01-26 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Till kommunstyrelsen utdelas skrivelse 2012-02-06 från Naturskyddsföreningen m.fl. med en begäran om att kommunstyrelsen ska skjuta upp beslutet
gällande genomfart genom Rocksjönaturen.
Justerandes signatur
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Yrkanden
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras och anmäls
för behandling av kommunstyrelsen 2012-02-22 och kommunfullmäktige
2012-02-23. Detta för att möjliggöra för Naturskyddsföreningen m.fl. att inkomma med synpunkter före kommunstyrelsens behandling.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag. Vidare yrkar
hon, med instämmande av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD), att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Protokollsanteckningar
Peter Lundvall för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet anser att när det gäller Kålgården så räcker det med att peka ut
ändpunkterna, Kålgårds- respektive Tullportsrondellerna, för en stadsgata genom området och att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att se till detaljerna.”
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi vill klargöra att vi ser det som naturligt och självklart att kontinuerligt omvärdera ställningstagande i enskilda delar av kommunikationsstrategin – likväl
som övriga strategier kontinuerligt omvärderas och revideras – utifrån förändrade förutsättningar och en, ur samtliga perspektiv, hållbar stadsutveckling. I
detta sammanhang kan särskilt nämnas trafiklösningar och trafiksituationen på
och omkring Munksjöbron”.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet vid dagens sammanträde
respektive återremittera detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till att återremittera detsamma.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)

x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
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Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Baris Belge (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)

x

Summa

8

21

x
x
x
x
x
x
x
6

1

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 6 nej-röster varjämte 1 ledamot avstår från att rösta beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Härefter upptas till avgörande de beredande kommunalrådens förslag i sakfrågan varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens har alltså beslutat följande:
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Till kommunfullmäktige utdelas skrivelse 2012-02-23 från Naturskyddsföreningen m.fl. med önskemål om att kommunfullmäktige återremitterar ärendet
gällande genomfart genom Rocksjönaturen. Skrivelsen innehåller även ett förslag till alternativ trafiklösning inom området.
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i ärendena § 43-46 samtidigt.
Ann-Mari Nilsson (C) meddelar att det under rubriken 3.7 Trafiksäkerhet i strategin anges att ett trafiksäkerhetsprogram för Jönköpings kommun 2011-2015
har arbetats fram och planeras antas av kommunfullmäktige under 2011. Detta
ska rätterligen antas av stadsbyggnadsnämnden under 2012.
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Erik Arnalid
(KD), Ingvar Åkerberg (FP), Ewa Jonsson (KD) och Eva Swedberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för en fördjupad utredning av kollektivtrafiklösningar. Om återremissyrkandet
inte bifalls yrkar Kenneth Kindblom (V) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Justerandes signatur
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Peter Lundvall och Birgit Sievers för MP-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att när det gäller Kålgården så räcker det i
strategin att peka ut ändpunkterna, Kålgårds- och Tullportsrondellerna, för en
stadsgata genom området och att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att se till detaljerna.
Kent Ly (M) yrkar följande: Den föreslagna kommunikationsstrategin kompletteras med att Munksjöbron görs dubbelfilig i båda riktningarna för biltrafik och
att detta ska skrivas in i strategin under Etapp 1 i avsnitt 6.3 Åtgärder i biltrafiknätet. Vidare får inte bilfiler i direkt eller indirekt anslutning till Munksjöbron minska i antal. Ett fysiskt ingrepp på Teater- och Museirondellerna som
resulterar i färre bilfiler ska därför utgå ur strategin.
Ann-Mari Nilsson (C), Ingvar Åkerberg (FP), Birgit Sievers (MP), Eva Swedberg (S) och Elin Lagerqvist (S) yrkar avslag på Kent Lys (M) yrkande.
Protokollsanteckning
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi vill klargöra att vi ser det som naturligt och självklart att kontinuerligt omvärdera ställningstagande i enskilda delar av kommunikationsstrategin – likväl
som övriga strategier kontinuerligt omvärderas och revideras – utifrån förändrade förutsättningar och en, ur samtliga perspektiv, hållbar stadsutveckling. I
synnerhet om de beräkningar och skissade scenarion som legat till grund för
trafikflöden och trafikmängd förändras eller avviker avsevärt från beslutsunderlaget. I detta sammanhang kan särskilt nämnas trafiklösningar och trafiksituationen på och omkring Munksjöbron.”
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås upptas – i skilda beslut – de yrkade ändringarna:
•
Kent Lys (M) yrkande
•
Peter Lundvalls (MP) m.fl. yrkande
Slutligen upptas till avgörande kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå återremissyrkandet.
Härefter beslutar kommunfullmäktige utan omröstning att avslå Kent Lys (M)
yrkande.
Därefter beslutar kommunfullmäktige utan omröstning att avslå Peter Lundvalls (MP) m.fl. yrkande.
Slutligen beslutar kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Kommunikationsstrategi – Åtgärder för ett hållbart trafiksystem antas som
styrdokument för utvecklingen av trafiksystemet i Jönköping.
– Årliga prioriteringar om planens genomförandetakt görs i samband med
behandling av verksamhets- och investeringsplanen. De kostnader som redovisas i strategidokumentet är indikativa.
Reservationer
V-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för Kenneth Kindbloms (V)
yrkanden om att dels återremittera ärendet, dels avslå kommunstyrelsens förslag.
Kent Ly (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Lundvalls (MP)
m.fl. yrkande.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 43

Medborgarförslag om att radera den föreslagna genomfartsleden på
Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen ur Kommunikationsstrategin
Ks/2011:484 501
Sammanfattning
Boende på Torpa/Gräshagen föreslår genom ett medborgarförslag att den Kommunikationsstrategi som kommunen står i begrepp att anta ändras på så sätt att
Karlavägen/Dalagatan/Hemstigen inte ska föreslås som ny huvudgata.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 323 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-10-26
Protestlista med 522 namnunderskrifter
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning då den allmänna nyttan med åtgärderna kring att skapa ett hållbart trafiksystem för staden är
större än de enskilda olägenheter som respektive åtgärd innebär.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Erik Arnalid
(KD), Ingvar Åkerberg (FP), Ewa Jonsson (KD) och Eva Swedberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för en fördjupad utredning av kollektivtrafiklösningar.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå återremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Medborgarförslaget angående Karlavägen föranleder inte kommunen att
göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
M Hjerpe
Stadsbyggnadsstrategen
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§ 44

Medborgarförslag om ny vägsträckning på Kålgårdsområdet
Ks/2011:503 310
Sammanfattning
Hans Johansson, Greta Johansson samt Ulla-Britt Lotun, fastighetsägare på
Stenhuggargatan, har i ett medborgarförlag påpekat att man inte anser att det är
möjligt att öppna Stenhuggargatan mot Odengatan. Man menar att det kräver
ett betydande utredningsarbete med hänsyn till markens beskaffenhet m.m.
Kommunfullmäktige har 2011-11-03 § 323 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-02
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående ny gatusträckning genom Kålgården föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i
Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsatta arbetet med den
nya gatusträckningen kommer kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, buller och markförhållanden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Erik Arnalid
(KD), Ingvar Åkerberg (FP), Ewa Jonsson (KD) och Eva Swedberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för en fördjupad utredning av kollektivtrafiklösningar.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå återremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
H Johansson
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 45

Medborgarförslag om trafikkaoset på Kålgården
Ks/2011:506 510
Sammanfattning
Fem personer boende på Kålgården motsätter sig i ett medborgarförslag den
koppling som föreslagits mellan Östra Strandgatan och Odengatan genom att
öppna Stenhuggargatan mot Odengatan.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 346 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående ny gatusträckning genom Kålgården föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i
Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsätta arbetet med den
nya gatusträckningen kommer kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, buller och markförhållanden.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Erik Arnalid
(KD), Ingvar Åkerberg (FP), Ewa Jonsson (KD) och Eva Swedberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för en fördjupad utredning av kollektivtrafiklösningar.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå återremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
S-E Leandersson
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Medborgarförslag om vägsträckning m.m. inom Kålgårdsområdet
Ks/2011:550 310
Sammanfattning
Monica och Leif Ahlgren har i ett medborgarförslag lämnat ett antal synpunkter som rör trafik och annat på Kålgårdsområdet.
Kommunfullmäktige har 2011-12-22 § 380 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-07 med komplettering 2011-12-05
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning. Medborgarförslaget stödjer Kommunikationsstrategin i behovet av en
ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan samt att det är viktigt
med en fungerande trafikmiljö inom Kålgården. Denna sträckning är nödvändig för att genomföra beslutade åtgärder i Handlingsprogrammet för kollektivtrafiken. I det fortsätta arbetet med den nya gatusträckningen kommer
kommunen att ta hänsyn till gällande detaljplaner, m.m.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Peter Jutterström (M), Erik Arnalid
(KD), Ingvar Åkerberg (FP), Ewa Jonsson (KD) och Eva Swedberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för en fördjupad utredning av kollektivtrafiklösningar.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå återremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Medborgarförslaget angående vägsträckning inom Kålgårdsområdet föranleder inte kommunen att göra avsteg från Kommunikationsstrategins inriktning om behovet av en ny koppling mellan Östra Strandgatan och Odengatan. I enlighet med det reviderade förslaget till kommunikationsstrategi förordas en sträckning från Tullportsrondellen, via en förlängning av John
Bauergatan, söder om Upptech till Östra Strandgatan och Kålgårdsrondellen.
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Reservation
V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kenneth Kindbloms (V)
yrkande att återremittera ärendet.

Beslutet expedieras till:
M Ahlgren
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Motion om en utredning av lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer
Ks/2011:323 650
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) och Kristina Winberg (SD) föreslår mot bakgrund av vad
som anförs i motion 2011-06-13 att en oberoende utredning av lärarnas situation och rättssäkerhet i kommunen vid våldsamma situationer tillsätts i enlighet
med de intentioner som motionärerna anger.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 197 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-13
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 162 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över de olika styrdokument som berör brott inom
skolan samt upprätta ett samlat dokument som föreläggs fullmäktige för beslut.
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att då dokumentet fastställts vidta erforderliga informationsinsatser riktade till skolans personal, elever samt deras föräldrar.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över de olika styrdokument som berör brott inom
skolan samt upprätta ett samlat dokument som föreläggs fullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att då dokumentet fastställts vidta erforderliga informationsinsatser riktade till skolans personal, elever samt deras föräldrar.
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att se över de olika styrdokument som berör brott inom
skolan samt upprätta ett samlat dokument som föreläggs fullmäktige för beslut.
– Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att då dokumentet fastställts vidta erforderliga informationsinsatser riktade till skolans personal, elever samt deras föräldrar.
– Motionen förklaras besvarad.

Beslutet expedieras till:
J Grahn
Bun
Uan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Motion om cykelrastplats utmed den kommande gång- och cykelvägen vid Hällstorpsvägen mellan Norrahammar och Råslätt
Ks/2011:338 312
Sammanfattning
Michael Wilhelmsson (S) anför i motion 2011-06-20 att den kommande gångoch cykelvägen utmed Hällstorpsvägen säkert kommer att användas av många
invånare i Tabergsådalen. Eftersom sträckan utmed Hällstorpsvägen är ganska
lång menar motionären att en rastplats vid en väl vald plats vore ett trevligt
inslag i cykelturen och borde kunna rymmas inom den för projektet lagda budgeten. Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i den kommande projekteringen lägga in ett passande
förslag och plats för denna cykelrastplats.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 200 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-10-13 § 412 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-01-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Michael Wilhelmsson (S) och Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till: M Wilhelmsson, Stbn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Motion om avgiftsfri kollektivtrafik under högtidsperiod
Ks/2011:340 530
Sammanfattning
Samuel Somo (V) föreslår mot bakgrund av vad som anförs i motion
2011-06-20 att Jönköpings kommun ser över möjligheten att införa en avgiftsfri kollektivtrafik under jul- och nyårshelgerna samt att detta genomförs i december 2011. Den avgiftsfria perioden föreslås gälla från cirka en vecka före
julhelgen fram till och med den 31 december.
Kommunfullmäktige har 2011-06-22 § 202 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2011-06-20
Stadskontorets yttrande 2012-01-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-01-09 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Beslutet expedieras till:
S Somo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Överenskommelse om flyktingmottagande 2012-2013
Ks/2011:578 133
Sammanfattning
Länsstyrelsen har inkommit med ett förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2011-12-20 § 208 och föreslår bl.a. att
Jönköpings kommun åtar sig att respektive år 2012 och 2013 ta emot 250 nyanlända flyktingar, varav ca 215 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga. Socialnämnden föreslår också att cirka 35 flyktingar anvisas
plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg, under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens ursprungliga förslag – överenskommelse med Länsstyrelsen i
Jönköpings län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 208 med tillhörande tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens reviderade förslag enligt kommunalrådet Andreas Sturessons
(KD) yttrande – överenskommelse med Länsstyrelsen i Jönköpings län om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande m.fl.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för åren 2012 och 2013 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att årligen ta emot 250 nyanlända
flyktingar, varav cirka 215-230 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga.
– Cirka 20 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35 flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för åren 2012 och 2013 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att årligen ta emot 250 nyanlända

Justerandes signatur
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flyktingar, varav cirka 215-230 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga.
– Cirka 20 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35 flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Jonas Grahn för SD-gruppen yrkar att förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen omförhandlas så att mottagande av nyanlända flyktingar ändras från
250 per år till 0, dock att de som uppfyller flyktingsstatus enligt Genevékonventionen tas emot.
Peter Lundvall (MP) och Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag. Vidare yrkar Peter Lundvall (MP) avslag på Jonas Grahns (SD) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för åren 2012 och 2013 godkänns, innebärande att Jönköpings kommun åtar sig att årligen ta emot 250 nyanlända
flyktingar, varav cirka 215-230 beräknas bosätta sig på egen hand, inkl. direktinresta anhöriga.
– Cirka 20 flyktingar anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Under förutsättning att bostäder kan ordnas av kommunen anvisas upp till 35 flyktingar plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Grahns (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Sn

Justerandes signatur
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§ 51

Försäljning av del av kv. Atollen till Jönköpings kommuns Parkerings AB
Ks/2011:573 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal för överlåtelse av ca
2260 kvadratmeter av del av Kålgården 1:1 samt del av Öster 1:1 exklusive
3D-utrymme med Jönköpings kommuns Parkerings AB för en köpeskilling om
11 miljoner kronor.
Tekniska nämnden har 2011-12-13 § 297 beslutat föreslå kommunfullmäktige
följande:
– Köpeavtal med Jönköpings kommuns Parkerings AB avseende kv. Atollen
godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 297 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpeavtal med Jönköpings kommuns Parkerings AB avseende kv. Atollen
godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings kommuns Parkerings AB
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 52

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun
Ks/2011:527 800
Sammanfattning
Fritidsnämnden har 2011-11-17 § 149 godkänt ett visionsdokument 2012 –
2018 för fritidsnämnden samt beslutat att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för fastställelse.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2011-11-17 § 149 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 21 med särskilt yttrande
Vision 2012 – 2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun med kommunalrådet Birgit Sievers (MP) föreslagna justeringar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Vision 2012-2018 för fritidspolitiken fastställs, med de av undertecknad
föreslagna justeringarna, som vägledning för fritidspolitikens utveckling i
Jönköpings kommun. Visionens genomförandetakt bestäms av de samhällsekonomiska förutsättningarna och prövas årligen i samband med beslut om
verksamhets- och investeringsplan och budget.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Vision 2012-2018 för fritidspolitiken fastställs, med de av kommunalrådet
Birgit Sievers (MP) föreslagna justeringarna, som vägledning för fritidspolitikens utveckling i Jönköpings kommun. Visionens genomförandetakt bestäms av de samhällsekonomiska förutsättningarna och prövas årligen i
samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan och budget.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkanden
Birgit Sievers (MP) yrkar, med instämmande av Ilan De Basso (S), Erik Arnalid (KD), Anders Samuelsson (C) och Britt-Marie Glaad (S), bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att fjärde punkten med texten ”Föreningar som får kommunala bidrag … dopning” under rubriken Övrigt på sidan
9 i förslaget utgår.

Justerandes signatur
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Samuel Somo (V) instämmer i Birgit Sivers (MP) yrkande samt yrkar tillägg i
nionde punkten under rubriken Mål, Medel och Metoder på sidan 3 i förslaget.
Punkten föreslås få följande lydelse:
•
Underrepresenterat kön, ålder och etnicitet ska särskilt beaktas.
Birgit Sievers (MP) och Britt-Marie Glaad (S) instämmer i Samuel Somos (V)
tillägg.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag med ändring yrkad av Birgit Sievers (MP) och tillägg yrkat av Samuel
Somo (V).
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Vision 2012-2018 för fritidspolitiken fastställs, med de av kommunalrådet
Birgit Sievers (MP) i beslutsunderlaget föreslagna justeringarna, som vägledning för fritidspolitikens utveckling i Jönköpings kommun med följande
ändringar:
•
Fjärde punkten under rubriken Övrigt på sidan 9 med texten ”Föreningar som får kommunala bidrag….dopning” utgår.
•
Nionde punkten under rubriken Mål, Medel och Metoder på sidan 3 ges
lydelsen: ”Underrepresenterat kön, ålder och etnicitet ska särskilt beaktas”.
Visionens genomförandetakt bestäms av de samhällsekonomiska förutsättningarna och prövas årligen i samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan och budget.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Beslutet expedieras till:
Fn

Justerandes signatur
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§ 53

Översyn av nuvarande regelverk för föreningsbidrag avseende kulturnämnden
Ks/2011:576 805
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 335 att införa en ny modell för
hyressättning på objekt som hyrs ut till föreningslivet från och med den 1 januari 2013. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt fritidsnämnden
och kulturnämnden att göra en översyn av nuvarande regelverk för föreningsbidrag. Kulturnämnden har 2011-12-14 § 177 beslutat om förslag till nytt regelverk för bidrag till kulturföreningar till följd av marknadshyressättning av
kommunala fastigheter.
Beslutsunderlag
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 177 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämndens redovisning avseende översyn av bidragsgivning till kulturföreningar med anledning av förändrade principer för hyressättning av
lokaler godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-01-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämndens redovisning avseende översyn av bidragsgivning till kulturföreningar med anledning av förändrade principer för hyressättning av
lokaler godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Yrkande
Inger Gustafsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till: Kn
Justerandes signatur
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§ 54
Förmånsbilar i Jönköpings kommun
Ks/2011:84 003
Sammanfattning
Nuvarande bestämmelser avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun reviderades av kommunfullmäktige 1990-11-22 § 400. Då möjligheten för kommunen att lösa medarbetarnas transportbehov har förändrats sedan dess har personalutskottet gett stadskontoret i uppdrag att göra en översyn av nuvarande regelverk och kriterier samt presentera förslag på reviderade bestämmelser för
förmånsbilar i Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 1985-01-30 § 748
Kommunstyrelsens beslut 1986-03-25 § 207
Kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22 § 400
Samverkansprotokoll 2011-02-24
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-09
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag.
– Kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22 § 400 avseende bestämmelser för
systemet med tjänstebilar upphävs.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-01-25
Under sammanträdets inledning meddelar biträdande stadsdirektör Björn
Söderlundh den korrigeringen i stadskontorets tjänsteskrivelse innebärande att
stadskontorets förslag till kommunstyrelsens beslut ges följande lydelse:
Förslag till kommunfullmäktige
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag och ersätter i tillämpliga delar kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22, § 400, avseende systemet med tjänstebilar i Jönköping kommun.
Vid behandlingen av ärenden anmäler följande ledamöter jäv och lämnar sammanträdeslokalen: Mats Green (M), Andreas Sturesson (KD), Anna
Mårtensson (FP), Ann-Mari Nilsson (C), Birgit Sievers (MP) och Elin
Lagerqvist (S).
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Mats Green (M ), Erik
Arnalid (KD) för Andreas Sturesson (KD), Ingvar Åkerberg (FP) för Anna
Mårtensson (FP), Hans Karlsson (C) för Ann-Mari Nilsson (C), Agneta
Justerandes signatur
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Hugander (M) för Birgit Sievers (MP) samt Jan Ericson (S) för Elin Lagerqvist
(S).
Kommunstyrelsen väljer till ordförande under detta ärende Alf Gustafsson (S).
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag med den ändringen
att respektive nämnd/bolagsstyrelse istället för stadsdirektören har att fatta beslut i varje enskilt fall rörande förmånsbilar.
Vidare yrkar Andreas Persson (S) det tillägget att kommunstyrelsen för egen
del beslutar följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda personalbil
till samtlig tillsvidareanställd personal inom Jönköpings kommun.
På förslag från Peter Jutterström (M) beslutar kommunstyrelsen att ajournera
sammanträdet under 10 minuter för partigruppsöverläggningar.
Härefter yrkar Peter Jutterström (M) dels bifall till stadskontorets förslag, dels
avslag på Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande.
Huvudförslaget
Ordföranden ställer proposition på Peter Jutterströms (M) yrkande respektive
Andreas Perssons (S) yrkande och finner det förstnämnda yrkandet antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Peter Jutterströms (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Andreas Perssons (S) yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Agneta Hugander (M)
Jan Ericson (S)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

x
x
x
x
x
x
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Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit Peter Jutterströms (M) yrkande.
Tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Hans Karlsson (C)
Agneta Hugander (M)
Jan Ericson (S)
Baris Belge (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag och ersätter i tillämpliga delar kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22, § 400, avseende systemet med tjänstebilar i Jönköping kommun.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot besluten till förmån för Andreas Perssons (S)
yrkanden.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Jäv
På grund av jäv deltar inte kommunalråden vid behandlingen av ärendet.
Justerandes signatur
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Bo Grennhag (M) tjänstgör för Mats Green (M), Bertil Rylner (FP) tjänstgör
för Anna Mårtensson (FP), Carl Johan Stillström (C) tjänstgör för Ann-Mari
Nilsson (C) och Gunvor Runström (MP) tjänstgör för Birgit Sievers (MP). För
Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) saknas ersättare.
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen att respektive nämnd/bolagsstyrelse istället för stadsdirektören har att fatta
beslut i varje enskilt fall rörande förmånsbilar.
Andreas Persson (S) yrkar följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda personalbil till samtlig tillsvidareanställd personal inom Jönköpings kommun.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Simon Rundqvist (KD) och Peter Jutterström (M) yrkar avslag på Andreas
Perssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar att först till avgörande uppta kommunstyrelsens
förslag och Alf Gustafssons (S) ändringsyrkande varvid kommunfullmäktige
utan omröstning beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Härefter upptas Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande till avgörande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstning genomförs. Därvid avges 47 ja-röster mot 31 nej-röster varjämte 3
ledamöter är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå Andreas Perssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Regler och kriterier avseende förmånsbilar i Jönköpings kommun antas enligt stadskontorets upprättade förslag och ersätter i tillämpliga delar kommunfullmäktiges beslut 1990-11-22, § 400, avseende systemet med tjänstebilar i Jönköping kommun.
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Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Alf Gustafssons (S) yrkande. Vidare reserverar sig S-gruppen mot beslutet att avslå Andreas Perssons
(S) tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 55
Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet
Ks/2011:475 170
Sammanfattning
Räddningstjänsten har sammanställt ett förslag till Handlingsprogram för
trygghet och säkerhet. Handlingsprogrammet syftar bl.a. till att redogöra för
vilka framgångsfaktorer och målsättningar som finns för verksamheten. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och samverkande organisationer.
Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2012-01-17 med förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings kommun
Miljönämndens beslut och tillhörande tjänsteskrivelse 2011-12-07 § 157
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 454 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 283 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 174 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 168 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2011-12-21 § 135 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-01-23 § 5 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-01-24 § 7 med tillhörande handlingar
Övriga remissvar enligt förteckning daterad 2012-01-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Räddningstjänstens förslag
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2012-01-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fastställa Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014
– Uppdra till kommunstyrelsen att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt att kunna göra mindre förändringar i dokumentet
– Kommunstyrelsen får i uppgift att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet
– Stadsbyggnadsnämnden får i uppgift att fastställa program för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-01-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings
kommun fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt, vid behov, genomföra mindre justeringar i handlingsprogrammet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fastställa delprogram för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2012-2014 för Jönköpings
kommun fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för uppföljning
samt, vid behov, genomföra mindre justeringar i handlingsprogrammet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastställa delprogram för krishantering,
brottsförebyggande verksamhet och vattensäkerhet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att fastställa delprogram för brandförebyggande verksamhet och operativa insatser.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Räddningstjänsten

Justerandes signatur
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§ 56

Medborgarförslag om kommunal alkohol- och drogsamordnare
Ks/2011:185 700
Sammanfattning
Pia Gudbrand har inkommit med ett medborgarförslag där hon påtalar behovet
av en samordnare för frågor som rör alkohol och droger i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-24 § 100 att överlåta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-02-28
Socialnämndens beslut 2011-05-17 § 87 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2011-08-18 § 107 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-11-14 § 161 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-15 § 145 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-01-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillse att behovet av alkohol- och
drogpolitisk samordning tillgodoses.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att tillse att behovet av alkohol- och drogpolitisk samordning tillgodoses.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-02-08
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att tillse att behovet av alkohol- och drogpolitisk samordning tillgodoses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att tillse att behovet av alkohol- och
drogpolitisk samordning tillgodoses.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls
Beslutet expedieras till:
P Gudbrand
Soc
Fn
Uan
Bun
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-02-23 att Lars-Ola Eriksson (FP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Lars-Ola Eriksson (FP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i socialnämnden utses Alexander Tornberg (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L-O Eriksson
A Tornberg
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-02-23 att Kamal Mahamed (FP) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Kamal Mahamed (FP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Lars-Ola Eriksson
(FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
K Mahamed
L-O Eriksson
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-02-23 att Sara Larsson (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sara Larsson (M) beviljas begärt entledigande.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Det antecknas att val till ny ersättare i tekniska nämnden kommer att föreslås
vid ett senare sammanträde.

Beslutet expedieras till:
S Larsson
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Vigselförrättare
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-02-23 förslag till vigselförrättare för
Jönköpings kommun.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreslås att till vigselförrättare för Jönköpings
kommun förordna
– Ann-Mari Davelid (FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A-M Davelid
Länsstyrelsen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
§ 39 Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011
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
Ingemar Ericsson
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
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson

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)
(S)
(S)

Ersättare

Gunilla Kock Hansson
Sema Kösebas
Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson

Karin Hannus

Olof Darelid

Lennart Edlund

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

Lisa Maria Ek
Jan Ericson
Greger Svensson
X

Susanna Björkman
Gabriel Marco

X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
§ 39 Arbetsmarknadspolitisk rapport 2011
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

(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

Ifrah Kirih
Katja Öz

Ghada Melle

Anders Gustafsson

X
Kenneth Kindblom

X
X
X
X
X
X
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Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
§ 54 Förmånsbilar i Jönköpings kommun
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
Ingemar Ericsson
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
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson

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)
(S)
(S)

Ersättare

Gunilla Kock Hansson
Sema Kösebas
Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson
Bo Grennhag

Karin Hannus

Lennart Edlund

Bertil Rylner
Ann-Marie Hedlund
Ingvar Åkerberg

Carl-Johan Stillström

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

Nej

Avst

Frånv

X
Gunvor Runsröm
saknas
Lisa Maria Ek
Jan Ericson
Greger Svensson

Gabriel Marco

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

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
§ 54 Förmånsbilar i Jönköpings kommun
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

(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

Ifrah Kirih
Katja Öz
saknas

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

Ghada Melle

Anders Gustafsson
Susanna Björkman
Kenneth Kindblom

Per Svenhall
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