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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 17.00 – 21.15

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

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

Utses att justera

AnneMarie Grennhag (M) och Elisabeth Töre (V)

Justeringens plats och tid
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1

Paragraf 364-387

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anders Hulusjö
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AnneMarie Grennhag

Elisabeth Töre

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för sammanträde

2012-12-20

Datum för anslags uppsättande

2013-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-01-24

Närvarolista för kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
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)
Carolina Pettersson (S)
Rolf Wennerhag (S)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Laila Wiman Larsson autoers. kl. 17.00
Bo Grennhag autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Rune Nykvist autoers. kl. 17.00 till kl. 17.12 § 369, ord. ankom kl. 17.12 § 370, utgår kl. 19.30
§ 372, Rune Nykvist ers. kl. 19.30 § 373
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Olof Darelid autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Lennart Edlund autoers. kl. 17.00 till kl. 18.25 § 372, ord. ankom kl. 18.25 § 373
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Sander Eskilsson autoers. kl. 17.00
Karin Hannus autoers. kl. 17.00
Rune Olsson autoers. kl. 17.00 till kl. 20.00 § 372, Lennart Edlund ers. kl. 20.00 § 373
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marie Söderström autoers. kl. 17.00
Carl Johan Stillström autoers. kl. 17.00 till kl. 17.03, ord. ankom kl. 17.03
Från kl. 17.00
Magnus Berndtzon autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Greger Svensson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarolista för kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Christopher Rydell (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

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
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00 till kl. 18.24 § 372, ord. ankom kl. 18.24 § 373
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Ulrika Karlsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Åsa Liborn autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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§ 364

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 8. Frågor utgår eftersom några sådana inte inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 365

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-12-06 att utse Christopher Rydell (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Emma Kramer (S) och till följd av detta utse
Åsa Liborn (S) till ny ersättare.
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) skrivelse 2012-12-10 om senareläggning av behandling av följande ärenden:
• Förslag till förenkling av biståndshandläggningen.
• Förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras.
Anmäls vid sammanträdet
Andreas Sturesson (KD) meddelar med hänvisning till ovan angivna skrivelse
att tidpunkten för behandling av de båda förslagen flyttas fram ytterligare enligt följande:
• Förslag till förenkling av biståndshandläggningen beräknas behandlas av
kommunfullmäktige i april 2013.
• Förslag på hur de ökade resurserna för arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning ska disponeras beräknas behandlas av kommunfullmäktige i mars
2013.
Ordföranden hälsar Christopher Rydell (S), som ny ledamot, och Åsa Liborn
(S), som ny ersättare, välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 366

Motion om informationstavlor längs Franciskusleden
Ks/2012:576 849
Sammanfattning
Mot bakgrund av vad som anförs i motion 2012-12-17 föreslår Elisabeth Töre
(V) att informationstavlor sätts upp utmed Franciskusleden, dels om Dag
Hammarsköld med placering vid dennes födelsehus mot vätterstranden, dels
om Franciskanerklostret med placering vid Munksjön/länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2012-12-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

§ 367

Medborgarförslag för åtgärder
Medborgarförslag om sorterstation på Väster i Jönköping har inkommit.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 368

Interpellation om politiskt våld
Ks/2012:528 119
Sammanfattning
Kristina Winberg (SD) anför i interpellation daterad 2012-11-27 att Sverigedemokraternas företrädare i Jönköping har varit särskilt utsatta för politiskt
våld som resulterat i ett flertal polisanmälningar under de senaste åren. Mot
denna bakgrund vill Kristina Winberg (SD) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande:
– Anser ni att det görs tillräckligt för att förebygga och informera om politiskt
våld och trakasserier? Om inte, kommer ni att vidta åtgärder om detta?
– Finns det någon ansvarig i kommunen som sammanställer de hot, trakasserier och andra brott som riktas mot kommunens politiker?
– Har kommunen haft något möte om detta? Om ja, när och hur många deltog?
Kommunfullmäktige har 2012-11-29 § 324 beslutat att medge att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-20
av kommunalrådet Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-11-27
Kommunalrådet Mats Greens (M) interpellationssvar 2012-12-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Med anledning av att interpellanten inte är närvarande vid sammanträdet
beslutar kommunfullmäktige att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 369

Interpellation om städning i kommunens lokaler
Ks/2012:577 450
Sammanfattning
Mot bakgrund av att det i massmedia har rapporterats om att städningen av
sjukhus och andra vårdinrättningar har försämrats vill Jerry Hansson (V) fråga
kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) följande:
– Hur är situationen i vår kommun rörande detta?
– Hur ofta städas exempelvis toaletterna i skolor och på äldreboenden?
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-12-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-31 av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).
Beslutet expedieras till:
A-M Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

§ 370

Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun
Ks/2011:271 000
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-25 § 80 i samband med yttrande angående kommunrevisionens granskning ”Tillgänglighet för funktionshindrade i
Jönköpings kommun” att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens handikappolitiska program. Kommunstyrelsen utsåg 2011-05-11 § 200 en
politisk styrgrupp för arbetet med att revidera det handikappolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun, daterat 2012-11-12
Sammanställning av remissvar, daterad 2012-11-09
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun antas.
– Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i kommande budgetarbeten.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun antas.
– Kostnadsökningar som förorsakas av förslag i programmet prövas i kommande budgetarbeten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Mona Forsberg (S), Birgit Sievers (MP), Kenneth
Kindblom för V-gruppen, Nils-Erik Davelid (FP) och Ola Nilsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Remissinstanserna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 371

Motion om vattenstrategi
Ks/2012:301 422
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-30 anför Rolf Wennerhag (S) och Elin Lagerqvist
(S) att vatten är vårt viktigaste livsmedel som måste värnas och lämnas rent
också till kommande generationer. Motionärerna framhåller att för att få vatten
av bra kvalitet är det av stor vikt att va-nätet moderniseras. För att vattnet ska
vara en tillgång för alla och ge möjligheter till ett aktivt friluftsliv måste
strandskyddet respekteras. Vidare måste reningsmetoder utvecklas i avloppsreningsverk samtidigt som förekomsten av miljögifter minskar. Motionärerna
anför vidare att ett mycket bra arbete pågår i vår kommun, men det finns anledning att bli mer progressiv och att utarbeta en samlad och åtgärdsfokuserad
strategi för att värna vårt vatten. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att
en vattenstrategi arbetas fram.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 147 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till miljönämnden, tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-05-30
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 242 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-10-10 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-10-11 § 343 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att gemensamt inför nästa års budgetarbete närmare utreda och beskriva hur en samordnande funktion för vattenfrågorna ska kunna utformas med
avseende på kompetens, innehåll, ansvarsområde samt vilken nämnd som
ska vara huvudansvarig för tjänsten.
– Den nämnd som ska vara huvudansvarig ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-23 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2012-12-20

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att gemensamt inför nästa års budgetarbete närmare utreda och beskriva hur en samordnande funktion för vattenfrågorna ska kunna utformas med
avseende på kompetens, innehåll, ansvarsområde samt vilken nämnd som
ska vara huvudansvarig för tjänsten.
– Den nämnd som ska vara huvudansvarig ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Nils-Erik Davelid (FP), Peter Lundvall (MP) och Rolf
Wennerhag (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att gemensamt inför nästa års budgetarbete närmare utreda och beskriva hur en samordnande funktion för vattenfrågorna ska kunna utformas med
avseende på kompetens, innehåll, ansvarsområde samt vilken nämnd som
ska vara huvudansvarig för tjänsten.
– Den nämnd som ska vara huvudansvarig ges i uppdrag att beakta kostnaderna i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
R Wennerhag
Tn
Mn
Stbn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 372
Motion om byte av sister-city ort
Ks/2012:117 105
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) anför i motion 2012-02-19 att det är anmärkningsvärt att
Jönköpings kommun har ett samarbete, s.k. sister-city avtal, med den kinesiska
staden Tianjin. Motionären anser att detta är olämpligt eftersom Kina är en
enpartistat med begränsad press-, organisations- och religionsfrihet m.m. Mot
denna bakgrund föreslås att kommunen säger upp sister-city avtalet med Tianjin och söker nytt samarbete med en stad eller region i det demokratiska Indien
eller Taiwan. Vidare föreslås att kommunen inte ska teckna några vänorts- eller
samarbetsavtal med liknande diktaturer samt att kommunen ska verka för att
Regionförbundet Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län också säger upp sina avtal med Tianjin.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-23 § 34 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2012-02-19
Stadskontorets yttrande 2012-06-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-06-20 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-14 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkanden
Henric Andersson (SD) och Per Svenhall (SD) yrkar bifall till motionen.
Mats Green (M), Peter Lundvall (MP), Sotiris Delis (M), Kenneth Kindblom
(V) och Anna-Karin Carstensen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
m.fl. yrkande.

Beslutet expedieras till:
J Grahn
Stadsdirektören

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 373

Motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i
Jönköpings kommun
Ks/2012:74 000
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) föreslår i motion
inkommen 2012-01-26 att kostnader för administration, genomförande och
uppföljning av privatiseringar och konkurrensutsättningar i Jönköpings kommun bör redovisas i en särskild årlig rapport. Utöver kostnaderna för kommunens köp av tjänster ska rapporten även redovisa de kostnader som uppstår till
följd av att kommunens verksamheter konkurrensutsätts.
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 4 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden, äldrenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-01-26
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 58 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-04-17 § 53 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-05-15 § 82 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-05-16 § 60 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-06-12 § 153 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-08-31
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en årlig rapport vari kostnaderna för administration, genomförande och uppföljning av privatiseringar och
konkurrensutsättningar i Jönköpings kommun redovisas. Rapporten ska
även inkludera de merkostnader som uppstår dels i form av övertalighet
bland personal, dels till följd av att elever, brukare och äldre övergår från
gemensam till annan utförare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carolina Pettersson (S)
Andreas Persson (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
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkanden
Ilan De Basso (S), Magnus Rydh (S) och Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till
Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Mats Green (M), Peter Jutterström (M), Thomas Bäuml (M), Bengt Regné (M),
Kent Ly (M) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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 32 nej-röster varjämte 1
ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Uan
Bun
Sn
Än
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 374

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Ks/2012:448 709
Sammanfattning
Huvudmännens ansvar för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning har förstärkts genom lagändringar den 1 januari 2010 i hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Läns-LAKO har tagit fram ett förslag till
ramöverenskommelse mellan Landstinget i Jönköpings län och kommunerna i
länet. Läns-LAKO har 2012-09-14 beslutat rekommendera kommunerna och
landstinget att upprätta lokala överenskommelser med ramöverenskommelsen
och anvisningarna som grund. Socialnämnden har 2012-10-16 § 167 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att anta den av Läns-LAKO rekommenderade
ramöverenskommelsen inklusive bilagda anvisningar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-10-16 § 167 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-11-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den av Läns-LAKO rekommenderade överenskommelsen, inklusive anvisningar, antas och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan Jönköpings
kommun och Landstinget i Jönköpings län.
– Uppdrag ges till socialnämnden att upprätta lokala avtal mellan kommunen
och landstinget.
Majoritetsrådets förslag
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den av Läns-LAKO rekommenderade överenskommelsen, inklusive anvisningar, antas och utgör utgångspunkt för ett lokalt avtal mellan Jönköpings
kommun och Landstinget i Jönköpings län.
– Uppdrag ges till socialnämnden att upprätta lokala avtal mellan kommunen
och landstinget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 375

Medel för framkomlighetsåtgärd från Södra Strandgatans befintliga
kollektivtrafikfält via Museirondellen och Teaterrondellen till Kålgårdsrondellen
Ks/2012:500 510
Sammanfattning
I det antagna Handlingsprogrammet för kollektivtrafik finns flera framkomlighetsåtgärder rubricerade för att nå målet om ett fördubblat resande med kollektivtrafik/invånare (exklusive resor till och från skolan) till 2020.
En sådan framkomlighetsåtgärd är att bygga ett kollektivtrafikkörfält från Södra Strandgatans befintliga kollektivtrafikfält till Kålgårdsrondellen. Åtgärden
ger ökad komfort och en betydande tidsbesparing för kollektivtrafiken, inte
minst i högtrafiktid. Lösningen har också utgått ifrån att minimera effekterna
för bilisterna vilka i den föreslagna lösningen blir minsta möjliga. En lösning
för kollektivtrafiken är i princip inte möjlig att bygga med mindre påverkan än
den föreslagna.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-15 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 12 mnkr ställs till stadsbyggnadsnämndens förfogande för genomförande av
framkomlighetsåtgärden mellan Södra Strandgatans befintliga kollektivtrafikfält till Kålgårdsrondellen. Medlen finansieras av anslaget för
Stadsbyggnadsvisionen, i enlighet med VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-11-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 12 mnkr anslås till stadsbyggnadsnämnden för genomförande av framkomlighetsåtgärder mellan Södra Strandgatans kollektivtrafikfält och Kålgårdsrondellen.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras genom disposition av anslagna medel i VIP 2013-2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 12 mnkr anslås till stadsbyggnadsnämnden för genomförande av framkomlighetsåtgärder mellan Södra Strandgatans kollektivtrafikfält och Kålgårdsrondellen.
– Anslag till stadsbyggnadsnämnden finansieras genom disposition av anslagna medel i VIP 2013-2015.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 376

Upprättande av kapitalmarknadsprogram samt kreditvärderingsprocess
Ks/2012:432 040
Sammanfattning
Enligt kommunens finansföreskrifter med riktlinjer för riskhantering får respektive kreditgivare inneha 40 % av kommunkoncernens lånevolym. Undantag gäller dock för Kommuninvest som får ha upp till 75 %. I dagsläget uppgår
Kommuninvests andel till 74 % av lånevolymen. För att bredda kommunkoncernens finansieringsmöjligheter och minska de finansiella riskerna föreslås att
kommunen upprättar ett certifikatprogram samt utökar befintligt obligationsprogram. För att erhålla bästa möjliga villkor behöver kommunen även genomgå en kreditvärderingsprocess (rating).
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun upprättar i samarbete med en eller flera banker ett certifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mnkr.
– Jönköpings kommun utökar befintligt obligationsprogram till ett rambelopp
om 2 000 mnkr i samarbete med en eller flera banker.
– Jönköpings kommun upprättar avtal med Standard & Poor’s i syfte att genomgå en kreditvärderingsprocess för att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom kapitalmarknadsprogram.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-11-21 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun upprättar i samarbete med en eller flera banker ett certifikatprogram med ett rambelopp om 1 500 mnkr.
– Jönköpings kommun utökar befintligt obligationsprogram till ett rambelopp
om 2 000 mnkr i samarbete med en eller flera banker.

Justerandes signatur
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– Jönköpings kommun upprättar avtal med Standard & Poor’s i syfte att genomgå en kreditvärderingsprocess för att skapa möjligheter till kreditanskaffning för hela kommunkoncernen genom kapitalmarknadsprogram.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

§ 377

Övervägande om införande av hemsjukvårdsavgift
Ks/2012:516 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30 § 237 att godkänna avtal mellan
Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Enligt gällande lagstiftning finns
möjlighet för kommunen att ta ut hemsjukvårdsavgift.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2012-11-20 § 175 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-11-21 § 118 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-11-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-11-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut.
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-12-04 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun inför ingen patientavgift för hemsjukvård i samband
med övertagandet av ansvaret för hemsjukvård 2013-01-01.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkande
Pelle Nordin (S), Kenneth Kindblom för V-gruppen och Alf Gustafsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sn
Än

Justerandes signatur
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§ 378

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda formerna för inrättande
av en barnombudsman/strateg
Ks/2012:148 600
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges behandling av Verksamhets- och investeringsplan 2012-2014 med budget 2012 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda formerna för inrättande av en barnombudsman/strateg. Motiven för detta
uppdrag anges särskilt i Kommunprogram 2011-2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-04 med bilaga
Fritidsnämndens beslut 2012-11-15 § 152
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– En barnstrateg inrättas under kommunstyrelsen i enlighet med stadskontorets utredning.
– Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen ändras enligt följande:
Fritidsnämndens reglemente, Ansvarsområden § 1, 2:a strecksatsen stryks:
”ungdomspolitiska insatser för barn och ungdom som inte åvilar annan
nämnd, exempelvis demokrati- och inflytandefrågor”.
I kommunstyrelsens reglemente, Ledningsfunktion § 2, införs följande
strecksats:
”barn- och ungdomsfrågor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och som inte åvilar annan nämnd”.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun för behandling
i kommunfullmäktige under 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-11-22 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks med det tillägget att kommunstyrelsen – under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget –
för egen del föreslås besluta följande:
– Uppdrag ges till Samverkansorganet för Barn- och Ungdom (SBU) att leda
arbetet med revidering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-11-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till Samverkansorganet för Barn- och Ungdom (SBU) att leda
arbetet med revidering av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– En barnstrateg inrättas under kommunstyrelsen i enlighet med stadskontorets utredning.
– Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen ändras enligt följande:
Fritidsnämndens reglemente, Ansvarsområden § 1, 2:a strecksatsen stryks:
”ungdomspolitiska insatser för barn och ungdom som inte åvilar annan
nämnd, exempelvis demokrati- och inflytandefrågor”.
I kommunstyrelsens reglemente, Ledningsfunktion § 2, införs följande
strecksats:
”barn- och ungdomsfrågor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och som inte åvilar annan nämnd”.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun för behandling
i kommunfullmäktige under 2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Yrkande
Inger Gustavsson (FP), Karin Hannus (KD) och Ilan De Basso (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förlsag.
Kommunfullmäktiges beslut
– En barnstrateg inrättas under kommunstyrelsen i enlighet med stadskontorets utredning.
– Kommunstyrelsens och fritidsnämndens reglementen ändras enligt följande:
Fritidsnämndens reglemente, Ansvarsområden § 1, 2:a strecksatsen stryks:
”ungdomspolitiska insatser för barn och ungdom som inte åvilar annan
nämnd, exempelvis demokrati- och inflytandefrågor”.
I kommunstyrelsens reglemente, Ledningsfunktion § 2, införs följande
strecksats:
”barn- och ungdomsfrågor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och som inte åvilar annan nämnd”.

Justerandes signatur
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– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta förslag till reviderat barn- och
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Jönköpings kommun för behandling
i kommunfullmäktige under 2013.
Beslutet expedieras till:
Samverkansorganet för Barn- och Ungdom
Fn
Stadsdirektören
Personalavdelningen
Diariet
L Lagerqvist

Justerandes signatur
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§ 379

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2013
Ks/2012:473 006
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att årligen fatta beslut om tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden. Vid sitt sammanträde 2012-11-16 § 168 beslutade kommunfullmäktiges presidium att till kommunstyrelsen överlämna
ärendet med följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
– I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2012-11-16 § 168
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker kommunfullmäktiges presidiums
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-12-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden med fullständig ärendeförteckning ska införas i Jönköpings Posten, Jönköping Nu, i webbtidningen
Jnytt.se samt på kommunens hemsida.
– I tidningarna Smålandsbygdens Tidning och Smålands Folkblad ska införas
kungörelse om tid och plats samt valda delar av ärendeförteckningen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-12-20
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kf pres
Info

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 380

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Margareta Lundgren (M)
Margareta Lundgren (M) anhåller i skrivelse 2012-11-30 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Margareta Lundgren (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
M Lundgren
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 381

Ledamot samt ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Jacob Öberg (M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jacob Öberg (M) beviljas begärt entledigande fr o m 2013-01-01.
– Till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m.
2013-01-01 utses nuvarande ersättaren Priya Joshi (M).
– Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fr.o.m.
2013-01-01 utses Kristoffer Rasmussen (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Öberg
P Joshi
K Rasmussen
Uan
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 382

Ordförande tillika ledamot i kommundelsråd Månsarp-Taberg
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Ingrid Öquist (M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ordförande tillika ledamot i kommundelsråd Månsarp-Taberg.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ingrid Öquist (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ordförande i kommundelsråd Månsarp-Taberg utses nuvarande ledamoten Per Aronsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Det antecknas att val till ny ledamot i kommundelsrådet kommer att behandlas
vid ett senare sammanträde.

Beslutet expedieras till:
I Öquist
P Aronsson
Kdr Månsarp-Taberg
Nämnderna
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 383

Ledamot i kommundelsråd Barnarp
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Sven Evert Boman (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i kommundelsråd Barnarp.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sven Evert Boman (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Barnarp utses Therese Rosell (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S E Boman
T Rosell
Kdr Barnarp
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 384

Ersättare i miljönämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Carina Särling (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i miljönämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Carina Särling (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i miljönämnden utses Emma Öz (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Särling
E Öz
Mn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 385

Ersättare i stadsbyggnadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Johannes Häll (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Johannes Häll (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden utses Thomas Olsson (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Häll
T Olsson
Stbn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 386

Ersättare i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-12-20 att Alban Ferati (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i social områdesnämnd väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Alban Ferati (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i social områdesnämnd väster utses Lars Stråth (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Ferati
L Stråth
Soc områdesnämnd väster
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 387

Avslutning
Ordförande Anders Hulusjö (KD) framför ett tack till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samt personal som tjänstgör vid sammanträdena. Ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Andre vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) framför kommunfullmäktiges tack
till ordföranden och önskar honom och hans familj en God Jul och ett Gott Nytt
År.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
§ 373 Motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning 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
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
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

Laila Wiman Larsson
Bo Grennhag

Rune Nykvist

Olof Darelid

Sander Eskilsson
Karin Hannus
Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström

Magnus Berndtzon

Greger Svensson

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
X
X

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
§ 373 Motion om redovisning av kostnader för konkurrensutsättning i Jönköpings kommun
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)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

Katja Öz
Ulrika Karlsson

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

Åsa Liborn
Gabriel Marco
Kenneth Kindblom

X
48
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