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Närvarolista för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 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)
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)

Logg
Sema Kösebas autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00
Laila Wiman Larsson autoers. kl. 17:00
Rune Nykvist autoers. kl. 17:00
Andreas Grubbström 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
Maria Magui ers. kl. 17:12 § 117 till kl. 20:29 §119, ord. ankom kl. 20:29 § 120
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Maria Magui autoers. kl. 17:00 till kl. 17:12 § 107, ord. ankom kl. 17:12 § 108
Från 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
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Olof Darelid autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00
Karin Hannus autoers. kl. 17:00 till kl. 17:38 § 115, ord. ankom kl. 17:38 § 116
Från kl. 17.00
Sander Eskilsson ers. kl. 17:09 § 106
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00 , utgår kl. 20:30 § 119, Ann-Marie Hedlund ers. kl. 20:31 § 120
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00 , utgår kl. 20:19 § 118, Carl Johan Stillström ers. kl. 20:19 § 119
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00 , utgår kl. 21:49 § 119, Magnus Berndtzon ers. kl. 21:49 § 120
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Ledamot
Carolina Pettersson (S)
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
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)

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
Från 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
Anders Gustafsson autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00 , utgår kl. 22:35 § 120, Gabriel Marco ers. kl. 22:35 § 121
Från kl. 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17:00
Marcus Fredriksson autoers. kl. 17:00 till kl. 17:08 § 106, ord. ankom kl. 17:08 § 107
Gabriel Marco autoers. kl. 17:00 till kl. 17:05 § 106, ord. ankom kl. 17:05 § 107
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Ericson autoers. kl. 17:00
Magnus Johansson autoers. kl. 17:00 till kl. 17:07 § 106, ord. ankom kl. 17:07 § 107
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17:00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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§ 105

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-04-05 att utse Ingrid Forsberg (S) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Helen Plym (S) och till följd av detta utse Marcus
Fredriksson (S) till ny ersättare.
Samtliga nämnders internbudgetar för 2012 har utsänts separat till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden informerar, med hänvisning till resultaten från genomförd enkät,
om placering av talarstolarna samt att ledamöternas placering i lokalen återgår
till den placering som gällde 2011.
Vidare påminner ordföranden om den enkät som Brottsförebyggande rådet har
skickat ut till samtliga ledamöter.
Ordföranden hälsar ledamoten Ingrid Forsberg (S) och ersättaren Marcus Fredriksson (S) välkomna till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Motion om inköp av bruksområdet i Norrahammar för byggnation
av bostäder
Ks/2012:241 000
Sammanfattning
Krister Johansson (S) och Carina Sjögren (S) anför i motion 2012-04-23 att
kommunen bör köpa den mest attraktiva marken i Norrahammar och påbörja
en centrumutveckling där. Genom att köpa in det gamla bruksområdet i Norrahammar ges de äldre en möjlighet att bo kvar i närområdet, samtidigt ges unga
par chansen att skaffa sitt drömboende och ungdomar tillfälle att få flytta hemifrån. Området, som bör kallas ”Bruksparken”, ska innehålla både hyresrätter
och bostadsrätter med verksamhetslokaler i bottenplan. Mot denna bakgrund
föreslår motionärerna följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att köpa in bruksområdet i Norrahammar
för att möjliggöra byggnation av bostäder.
– Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra
arbetet i enlighet med motionens inriktning.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
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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§ 108

Motion om byggnation av friidrottsanläggning i Gränna
Ks/2012:245 820
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) anför i motion 2012-04-25 att
det sedan en lång tid tillbaka har funnits planer på att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna. På initiativ från fritidsförvaltningen har
ritningar utarbetats men tyvärr har dessa planer aldrig realiserats. Att det finns
ett behov av en friidrottsanläggning kan knappast betvivlas, i området finns två
stora skolor med ett stort antal elever och en aktiv idrottsförening. En friidrottsanläggning kan dessutom vara till gagn för Grännaborna i allmänhet. Mot
denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
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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§ 109

Interpellation om ledsagning inom Jönköpings kommun
Ks/2012:240 700
Sammanfattning
Mona Forsberg (S) anför i interpellation inkommen 2012-04-25 att det i majoritetens kommunprogram står skrivet:
”Unga med funktionsnedsättningar ska ges samma möjlighet som andra barn
och unga när det gäller en aktiv och meningsfull fritid” (s.23). ”Människor med
funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som
alla andra att leva ett självständigt liv…”(s. 25).
Med anledning härav vill Mona Forsberg (S) fråga kommunalrådet Andreas
Sturesson (KD) följande:
– Anser du att Jönköpings kommun lever upp till kommunprogramet med
anledning av de besparingar som görs på ledsagning?
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-04-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-31 av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Interpellation om bebyggelse norr om Hamnparken
Ks/2012:246 200
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2012-04-25 att det, enligt uppgifter i media, finns tankar på att bygga ett höghus norr om Hamnparken. Planering av ett framtida Jönköping är en av de tyngsta frågorna i kommunen och
relationen mellan politik och marknad när det gäller stadens utveckling och
utformning är något som har diskuterats i kommunfullmäktige. Mot denna
bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunalrådet Ann-Marie Nilsson
(C) följande:
– Vilka kommunala planer finns för det aktuella området?
– Varifrån kom idén att bygga ett höghus just där?
– Vem eller vilka skriver dagordningen i områden som är aktuella för s.k.
förtätning?
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-04-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-31 av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om gång- och cykelväg i Hakarp

b)

om utvecklingsprojekt i Hakarp

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om gång- och cykelväg i Hakarp överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om utvecklingsprojekt i Hakarp överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Beslutet expedieras till:
U Isaksson
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Fråga om delade turer i äldrevården
Ks/2012:250 750
Carina Sjögren (S) vill fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M)
varför delade turer inom äldrevården inte tagits bort vilket utlovades i valet
2006?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Fråga om kö till skolpsykolog
Ks/2012:251 600
Carina Sjögren (S) vill mot bakgrund av att barn kan få vänta upp till ett år
innan man får träffa en skolpsykolog fråga kommunalrådet Andreas Sturesson
(KD) om han, som ansvarigt kommunalråd, gjort något åt detta?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Fråga om Råslätts skogspark
Ks/2012:252 330
Mot bakgrund av att Råslätts skogspark är i ett dåligt skick med nedfallna skyltar, nedskräpning m.m. vill Rolf Wennerhag (S) fråga kommunalrådet AnnMari Nilsson (C) vad hon som ansvarigt kommunalrådet vill göra för att snarast rätta till dessa brister och göra skogsparken inbjudande och tillgänglig?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Fråga om kontroll av leverantörer
Ks/2012:253 050
Jerry Hansson (V) vill fråga kommunalrådet Mats Green (M) vilka rutiner/instrument förvaltningarna inom Jönköpings kommun använder sig av för
att kontrollera att levererande företag sköter sina skatte- och avgiftsbetalningar
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Fråga om informationen på kommunens hemsida
Ks/2012:255 860
Mot bakgrund av att informationen på kommunens hemsida som finns översatt
till andra språk tycks vara eftersatt vill Jerry Hansson (V) fråga kommunalrådet
Mats Green (M) hur rutinerna ser ut rörande uppdatering av information på
andra språk och om det finns några intentioner att förbättra denna?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Fråga om avtalet med föreningen Kulturhuset
Ks/2012:256 860
Samuel Somo (V) vill fråga kommunalrådet Mats Green (M) om var, när och
hur beslutet att inte förnya avtalet med föreningen Kulturhuset togs?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011
Ks/2012:58 132
Sammanfattning
Stadskontoret har 2012-03-19 upprättat rapport angående stadskontorets samordningsarbete och beskrivning av de projekt som har fått bidrag från anslaget
för integration och delaktighet samt analys av välfärdsindikatorer för Råslätt,
Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder. I rapporten behandlas också de
redovisningar som nämnder och bolag lämnat angående sina integrationssatsningar. Till rapporten bifogas en sammanställning över andelen anställda i
kommunen med utländsk bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-19
Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011
Rapport angående anställda med utländsk bakgrund 2011
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 35 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 18 med tillhörande handlingar
Fritidsnämndens beslut 2012-02-09 § 31 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-02-16 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-02-20 § 27 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-02-21 § 25 med tillhörande handlingar
Socialnämndens beslut 2012-02-21 § 26 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-02-22 § 19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Miljönämndens beslut 2012-03-07 § 63 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Bottnaryds Bostads AB 2011-10-31
Skrivelse från Bostads AB VätterHem 2012-01-09
Skrivelse från Högskolefastigheter i Jönköping AB 2012-01-25
Skrivelse från Rosenlunds Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköping Airport Fastighets AB 2012-01-25
Skrivelse från Jönköpings kommuns Parkerings AB 2012-02-03
Skrivelse från Elmia AB 2012-02-09
Skrivelse från Programbolaget i Jönköping AB 2011-02-13
Skrivelse från Grennaskolan Riksinternat AB 2012-02-20
Skrivelse från AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder
och AB Grännahus inkommen 2012-03-05
Mail från Visingsöbostäder AB 2012-03-28
Skrivelse från Jönköping Airport AB 2012-02-24
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Skrivelse 2012-04-02 från Torsviks Terminal AB och Jönköpings kommuns
Förvaltnings AB
Skrivelse 2012-04-11 från bolagen inom Jönköpings Energi
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
– Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköping Energi AB, Jönköpings
Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB, Huskvarnaåns Kraft AB och Torsviks Terminal AB åläggs att senast 2012-05-31 inkomma med rapport angående arbetet för ökad integration 2011.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolag och områdesgrupper för kännedom.
– Bolagens integrationsrapporter ska redovisas till deras bolagsstyrelser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadskontorets rapport angående kommunens arbete för ökad integration
2011 godkänns.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP)
förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (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 Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.
– Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Jönköping Energi AB, Jönköpings
Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB, Huskvarnaåns Kraft AB och Torsviks Terminal AB åläggs att senast 2012-05-31 inkomma med rapport angående arbetet för ökad integration 2011.
– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådsyttrandet och stadskontorets
tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder, bolag och områdesgrupper för kännedom.
– Bolagens integrationsrapporter ska redovisas till deras bolagsstyrelser.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Yrkanden
Anna Mårtensson (FP) med instämmande av Ola Nilsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att den andra strecksatsen utgår.
Carolina Pettersson (S), Kenneth Kindblom (V) och Elin Lagerqvist (S) yrkar
bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens
behandling av ärendet enligt ovan.
Jonas Grahn (SD), Peter Lundvall (MP), Sotiris Delis (M) och Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till den första strecksatsen i kommunstyrelsens förslag
innebärande att rapporten godkänns.
Vidare yrkar Jonas Grahn för SD-gruppen avslag på övriga strecksatser i
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att behandla strecksatserna i kommunstyrelsens förslag särskilda förutom de fjärde och femte strecksatserna som behandlas gemensamt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att godkänna rapporten angående kommunens arbete för ökad integration 2011.
Kommunfullmäktige beslutar härefter utan omröstning att bifalla Anna Mårtenssons (FP) förslag att den andra strecksatsen ska utgå.
Kommunfullmäktige beslutar härefter tillika utan omröstning att bifalla den
tredje strecksatsen.
Slutligen ställer ordföranden proposition om bifall respektive avslag på de fjärde och femte strecksatserna och finner att kommunfullmäktige har bifallit dessa.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till de fjärde och femte strecksatserna.
Nej-röst för avslag på desamma.
Omröstning genomförs. Därvid avges 46 ja-röster mot 34 nej-röster varjämte 1
ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla de fjärde och femte strecksatserna.
Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Alla nämnder och bolag åläggs att senast 2012-12-31 ta fram konkreta och
mätbara mål för sitt integrationsarbete, såväl avseende andelen anställda
med utländsk bakgrund som andra mål.
– Kommunfullmäktiges beslut, kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande och stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas till samtliga nämnder,
bolag och områdesgrupper för kännedom.
– Bolagens integrationsrapporter ska redovisas till deras bolagsstyrelser.
Reservationer
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att bifalla strecksatserna tre till fem i
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Bolagen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
Ks/2012:68 800
Sammanfattning
Enligt reglemente för kulturnämnden ska nämnden ”utarbeta förslag till förändringar i dokumentet Kultur i Jönköpings kommun – Mål och idéer för utveckling.” Dokumentet fastställdes av kommunfullmäktige 1999-08-26 § 247 och
utgör kommunens kulturplan. Kommunfullmäktige har även 2006-12-21 § 320
antagit en biblioteksplan för Jönköpings kommun.
Kulturnämnden har 2012-01-18 § 9 beslutat att överlämna förslag till kulturoch biblioteksplan till kommunstyrelsen. Kulturnämndens förslag har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för synpunkter på avsnittet Folkbibliotek.
Beslutsunderlag
Kultur- och biblioteksplan Jönköpings kommun 2012 – 2014
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 9 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-03-19 § 34 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012 – 2014 antas med
de ändringar som framgår av kommunalrådsyttrandet.
– Kommunfullmäktiges beslut 1999-08-26 § 247 att fastställa dokumentet
Kultur i Jönköpings kommun och beslut 2006-12-21 § 320 att anta biblioteksplan för Jönköpings kommun upphävs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-03-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Ärendet återremitteras till kulturnämnden för att överväga inarbetande av
de i kommunalrådsyttrandet angivna synpunkterna.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Beslut
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) förslag om återremiss varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012 – 2014 antas med
de ändringar som framgår av kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande.
– Kommunfullmäktiges beslut 1999-08-26 § 247 att fastställa dokumentet
Kultur i Jönköpings kommun och beslut 2006-12-21 § 320 att anta biblioteksplan för Jönköpings kommun upphävs.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Yrkanden
Anna Mårtensson (FP), Inger Gustavsson (FP) och Hans Karlsson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S), Carolina Pettersson (S), Jerry Hansson (V) och Samuel
Somo (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag i kommunstyrelsen innebärande att ärendet återremitteras till kulturnämnden för att
överväga inarbetande av de i kommunalrådsyttrandet angivna synpunkterna.
Christina Karlsson (MP) med instämmande av Peter Lundvall (MP) yrkar att
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, kulturnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden för ett bredare anslag som rymmer all kultur, inklusive
exempelvis musik, teater och kulturskolan.
Inger Gustavsson (FP) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning
Ordföranden ställer återremissyrkandena – vart för sig – under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat att dels bifalla Ilan De Bassos (S) återremissyrkande, dels avslå Christina Karlssons (MP) återremissyrkande.
Omröstning begärs beträffande ställningstagandet till Ilan De Bassos (S) återremissyrkande. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till förslaget att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) återremissyrkande.
Omröstning genomförs. Därvid avges 47 ja-röster och 30 nej-röster varjämte 4
ledamöter avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till att Ilan De Bassos (S) förslag om återremiss stöds av minst
en tredjedel av ledamöterna konstaterar ordföranden att kriterierna för minoritetsåterremiss är uppfyllda. Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Ärendet återremitteras till kulturnämnden för att överväga inarbetande av
de i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande angivna synpunkterna.
Reservation
MP-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Christina Karlssons (MP)
återremissyrkande.

Beslutet expedieras till:
Kn
Bun
Uan
Kulturchefen

Justerandes signatur
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§ 120

Motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun
Ks/2011:396 710
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2011-09-01 föreslår
Alf Gustafsson (S), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De Basso (S) för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen att kommunfullmäktige beslutar
att en nämndsövergripande plan ska utarbetas för att minska konsekvenserna
av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. Planen ska omfatta bl.a. följande
åtgärder:
1) Inga generella besparingar riktade till barn och unga.
2) Aktivt uppsökande verksamhet som fokuserar på barn och unga som inte
fullföljer sin skolgång.
3) Fler och bättre åtgärder för att ungdomar med långvarigt försörjningsstöd
ska komma i utbildning/praktik/arbete.
4) Inga avgifter vid Jönköpings kommuns skolor.
5) Förstärkt ekonomiskt stöd till ideella föreningar (fritid och kultur) som prioriterar barns och ungas aktiva fritid.
6) Utveckling av skolans resursfördelningssystem med tydligare fokus på ekonomiskt utsatta grupper.
7) Avgiftsfri kolloverksamhet.
8) Avgiftsfri kulturskola på sikt.
9) Förstärkt vuxennärvaro på kommunens fritidsgårdar.
10) Förstärkt läxhjälp.
11) Fler spontanidrottsytor.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 237 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och
socialnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-12-13 § 164 med tillhörande
handlingar
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2011-12-13 § 175 med tillhörande handlingar
Kulturnämndens beslut 2011-12-14 § 171 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 165 med tillhörande tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2011-12-20 § 207 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-04-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta
en nämndsövergripande plan för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. I planen ska bl.a. de i motionen 11 angivna
åtgärdsförslagen beaktas.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Kommunstyrelsens välfärdsutskott ges i uppdrag att leda och samordna utarbetandet av en nämndsövergripande plan för att minska konsekvenserna
av barnfattigdomen i Jönköpings kommun. I planen ska bl.a. de i motionen
11 angivna åtgärdsförslagen beaktas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande
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Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Yrkanden
Ilan De Basso (S), med instämmande av Anna Carlsson (S), yrkar bifall till sitt
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kristina Winberg (SD), Åke Holm (KD), Ola Nilsson (KD) och Joakim Dahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Bun, Uan, Kn, Fn, Soc

Justerandes signatur
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§ 121

Motion om rondell i korsningen Grännavägen - Kruthusgatan i
Huskvarna
Ks/2011:444 310
Sammanfattning
Saddia Hidalgo Larsson (KD) och Olof Darelid (KD) anför i motion
2011-10-03 att det ofta uppstår incidenter i trafiken i korsningen Grännavägen
– Kruthusgatan, Huskvarna. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att planera för en rondell i korsningen
Grännavägen – Kruthusgatan.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 281 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-03
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.

Justerandes signatur
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§ 122

Motion om en utbyggnadsstrategi för Huskvarna
Ks/2011:446 229
Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) med flera konstaterar i motion 2011-10-04 att arbetet
med Vision Huskvarna påbörjades 2010 och att en del åtgärder har färdigställts
medan andra kvarstår. Motionärerna menar att för att få ett levande centrum
behövs också bostadsbyggnation i centrala Huskvarna. Med anledning av det
föreslår motionärerna att en utbyggnadsstrategi för centrala Huskvarna tas
fram.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 282 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-04
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda ett visionsarbete för området Gamla Maden i Huskvarna.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
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§ 123

Motion om att etablera "Vätterpromenaden" till en "Hammarskjöldsled"
Ks/2011:296 330
Sammanfattning
Lars-Evert Sahlin (S) konstaterar i motion 2011-05-21 att Jönköpings kommun
har ett fantastiskt utbud av fina vandringsleder och att en av dessa, ”Vätterpromenaden”, har nära kontakt med Vättern i hela sin sträckning. Motionären
erinrar om att det i år är 50 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka och föreslår att ”Vätterpromenaden”, som ett sätt
att vårda hans minne, etableras som en ”Hammarskjöldled”. Motionärens förslag är att rasttavlor med citat från Hammarskjölds verk ”Vägmärken” ordnas
utmed denna led, att leden invigs den 18 september 2011 på 50-årsdagen av
Hammarskjölds död samt att berörda förvaltningar planerar leden i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 153 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 287 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-09-15 § 126 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
– Motion om att omvandla Vätterpromenaden till Hammanskjöldsleden
avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-03-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering av investering i rasttavlor och skötsel av leden samt att på lämpligt
sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Justerandes signatur
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– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att den andra strecksatsen ges följande lydelse:
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
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§ 124

Motion om utveckling av idrotten på Råslätt
Ks/2011:398 821
Sammanfattning
Henrik Andersson (S) och Rolf Wennerhag (S) konstaterar i motion
2011-08-25 att Råslätts Sportklubb (RSK) bedriver en omfattande fotbollsverksamhet för såväl flickor som pojkar och att andra idrotter inte fått något större
genomslag bland ungdomarna i området. Motionärerna anför att det finns flera
problem och anger sammanfattningsvis att det under större delen av året saknas
lokal/ytmässiga förutsättningar att samla barn/ungdomar eller föräldrar på ett
naturligt sätt utanför den ordinarie fotbollsverksamheten. Med hänvisning till
detta föreslår motionärerna att Jönköpings kommun tillsammans med RSK
verkar för att klubbhus och ytterligare en mindre konstgräsplan vid Björkkullen
skapas.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 239 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-08-25
Tekniska nämndens beslut 2011-12-13 § 281 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-12-15 § 167 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-03-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK verka för
att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att den första strecksatsen ges följande lydelse:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
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§ 125

Motion om belysning av gångväg i Öggestorp
Ks/2011:400 317
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) föreslår i motion inkommen 2011-09-01 att gångvägen i
Öggestorp mellan Lekerydsvägen och Caféet i Rommelsjö får belysning.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 241 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Tenhult (kommundelsrådet har inte yttrat sig).
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 457 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
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§ 126

Motion om öppnande av genomfart mellan västra Ekhagen och A6
center
Ks/2011:401 500
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Alf Gustafsson (S) pekar i en motion på att de boende
på västra Ekhagen har en besvärlig trafiksituation varje gång de ska svänga ut
på riksväg 40 mellan Ekhagsrondellen och Järabacken. Motionärerna föreslår
att ”den nu avstängda genomfarten” mellan västra Ekhagen och A6 center öppnas och enkelriktas för att undvika genomfartstrafik.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 242 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 460 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
För att möjliggöra att sammanträdet fullföljs under innevarande dag beslutar
kommunfullmäktige på förslag av presidiet följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
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§ 127

Översyn av avgångssamtal samt förslag till årliga medarbetarundersökningar
Ks/2011:417 029
Sammanfattning
Personalutskottet beslutade 2010-12-07 § 105 att ge stadskontoret i uppdrag att
genomföra en översyn av rutinen med avgångssamtal. Översynen visar att resultaten av avgångssamtalen inte uppfyller de syften som var tänkt, bl.a. att
informationen ska leda till förändringar och utveckling av verksamheten. Socialförvaltningen har fr.o.m. 2010 arbetat med årliga medarbetarundersökningar
vilket har upplevts positivt. Kommunövergripande medarbetarundersökningar
har hittills genomförts vart tredje år.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-12, rev. 2012-01-27, med tillhörande
utvärdering
Personalutskottets beslut 2010-12-07 § 105
Personalutskottets beslut 2011-11-16 § 81
Samverkansprotokoll 2012-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-09-12, rev. 2012-01-27, med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rutinen med systematiska avgångssamtal avslutas fr.o.m. årsskiftet
2011/2012.
– Årliga medarbetarundersökningar genomförs och redovisas i respektive
nämnd och personalutskott.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer
för medarbetarundersökningarna.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för
medarbetarundersökningarna.
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna genomföra
årliga medarbetarundersökningar.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med tillägg innebärande att den första strecksatsen i förslaget till kommunfullmäktige ges följande lydelse:
– Rutinen med systematiska avgångssamtal i sin nuvarande form avslutas
fr.o.m. årsskiftet 2011/2012.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer för
medarbetarundersökningarna.
– Stadskontoret ges i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna genomföra
årliga medarbetarundersökningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Rutinen med systematiska avgångssamtal i sin nuvarande form avslutas
fr.o.m. årsskiftet 2011/2012.
– Årliga medarbetarundersökningar genomförs och redovisas i respektive
nämnd och personalutskott.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma kommungemensamma riktlinjer
för medarbetarundersökningarna.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Yrkande
Nils-Erik Davelid (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Utskotten
Stadsdirektören
Personalavdelningen
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§ 128

Organisation för hälso- och sjukvård
Ks/2012:131 770
Sammanfattning
Med anledning av kommunens övertagande av landstingets hemsjukvård 2013
har äldrenämnden och socialnämnden beslutat framställa hos kommunfullmäktige om att ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden
från och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs. Äldrenämnden och socialnämnden föreslår vidare att ändring görs i Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun från och
med 2013-01-01 enligt följande:
– i § 2 Övergripande ansvar (för socialnämnden) exkluderas uppgiften ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
inom sitt område.
– i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) exkluderas uppgiften
planlägga, samordna, följa upp och utveckla kommunens hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.
– i § 3 Ledning och styrning (avseende socialnämnden) kompletteras 3:e satsen
… dessa tre verksamhetsområden av socialtjänsten förutom hälso- och
sjukvård
– i § 5 Ansvarsområden (för äldrenämnden) infogas i 1:a satsen … kommunens uppgifter inom socialtjänsten såvitt avser äldreomsorg och hälso- och
sjukvård samt de övriga uppgifter …
– i § 6 Övergripanden ansvar (för äldrenämnden) görs följande komplettering
- ledningen av kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen inom socialtjänstens ansvarsområde
– i § 7 Ledning och styrning (avseende äldrenämnden) infogas i 4:e satsen …
utveckla kommunens äldreomsorg och dess socialtjänstens hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun
Socialnämndens beslut 2012-02-21 § 22 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-02-22 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-03-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-03-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Stadskontorets synpunkter beaktas vid beslut om organisation för hälso- och
sjukvård.
Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-04-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden från
och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs.
– Ändring görs i reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 i enlighet med äldrenämndens och socialnämndens förslag.
– De synpunkter som framkommer i kommunalrådsyttrandet beaktas vid beslut om organisation för hälso- och sjukvård.
– Ett beredande organ – hälso- och sjukvårdsberedningen – inrättas under
perioden 1 juli 2012 till 31 december 2013. Beredningen består av sex ledamöter och tre ersättare. Ledamöter i beredningen är presidierna i äldrenämnden och socialnämnden. De partier som är representerade med ordinarie ledamot i endera äldrenämnden eller socialnämnden men som inte är representerat i äldrenämndens eller socialnämndens presidier äger rätt till en
ersättarplats i det beredande organet. Ersättare har närvarorätt vid alla sammanträden. Äldrenämndens ordförande är ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag med det
tillägget i sista strecksatsen att ersättare i beredningsorganet ska hämtas ur äldrenämnden eller socialnämnden.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ansvaret för hela den kommunala hälso- och sjukvården inom socialtjänstens område enligt hälso- och sjukvårdslagen läggs under äldrenämnden från
och med 2013-01-01 då kommunaliseringen av hemsjukvården genomförs.
– Ändring görs i reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun från och med 2013-01-01 i enlighet med äldrenämndens och socialnämndens förslag.
– De synpunkter som framkommer i kommunalrådsyttrandet beaktas vid beslut om organisation för hälso- och sjukvård.
– Ett beredande organ – hälso- och sjukvårdsberedningen – inrättas under
perioden 1 juli 2012 till 31 december 2013. Beredningen består av sex ledamöter och tre ersättare. Ledamöter i beredningen är presidierna i äldrenämnden och socialnämnden. De partier som är representerade med ordinarie ledamot i endera äldrenämnden eller socialnämnden men som inte är reJusterandes signatur
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presenterat i äldrenämndens eller socialnämndens presidier äger rätt till en
ersättarplats i det beredande organet. Ersättare har närvarorätt vid alla sammanträden. Ersättare i beredningsorganet ska hämtas ur äldrenämnden eller
socialnämnden. Äldrenämndens ordförande är ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Sn
Än
L Lagerqvist
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§ 129

Försäljning av del av Norrahammars-Ulvstorp 1:7
Ks/2012:185 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till köpeavtal för del av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 (tidigare Sandseryd 6:1). Förslaget innebär att Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar ett område om cirka 15 hektar av kommunens fastighet.
Tekniska nämnden har 2012-03-13 § 75 beslutat föreslå kommunfullmäktige
följande:
– Avtal genom vilket Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar cirka
15 hektar av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 för en köpeskilling av 2 380 000
kronor godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 75 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avtal genom vilket Dennis Jörgensen och Carina Jörgensen förvärvar cirka
15 hektar av Norrahammars-Ulvstorp 1:7 för en köpeskilling av 2 380 000
kronor godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
D Jörgensen
C Jörgensen
Lilian Johannesson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 130

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011
Ks/2012:183 008
Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas en uppföljning av Jönköpings kommuns internationella arbete i enlighet med den internationella strategin.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-13
Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 daterad
2012-03-13
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-03-13 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-28
Kommunstyrelsens beslut
– Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 godkänns.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 läggs till
handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 131

Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende
2011
Ks/2012:167 270
Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings
kommun avseende år 2011, samt redovisning över antalet lediga lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-02-21 § 45 med tillhörande tjänsteskrivelse
Bostadsinformation 2012-01-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende 2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Förslag till kommunfullmäktige
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att komplettera rapporteringen med uppgifter om antalet lägenheter som omsätts varje månad hos de kommunala
bostadsbolagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun avseende 2011 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till tekniska nämnden att komplettera rapporteringen med uppgifter om antalet lägenheter som omsätts varje månad hos de kommunala
bostadsbolagen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 132

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Pierre Dahlin (SD)
Pierre Dahlin (SD) anhåller i skrivelse 2012-04-21 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Pierre Dahlin (SD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
P Dahlin
Länsstyrelsen
Löneservice
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 133

Ledamot tillika 1:e vice ordförande samt ersättare i social områdesnämnd söder
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Lena Rocksjö (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i social områdesnämnd söder.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Lena Rocksjö (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i social områdesnämnd söder utses nuvarande ersättaren Karin Hannus (KD).
– Till ny ersättare i social områdesnämnd söder utses Anders Källner (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
L Rocksjö
K Hannus
A Källner
Soc omr nämnd söder
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 134

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Folke Solheim (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Folke Solheim (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn - och utbildningsnämnden utses Magnus Bertilsson
(M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
F Solheim
M Bertilsson
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 135

Ledamot i miljönämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Gunilla Kock Hansson (M)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i miljönämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Gunilla Kock Hansson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i miljönämnden utses Magnus Ottosson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
G Kock Hansson
M Ottosson
Mn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 136

Ersättare i miljönämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Suzan Stenberg (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i miljönämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Suzan Stenberg (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i miljönämnden utses Leif Carlsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
S Stenberg
L Carlsson
Mn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 137

Ledamot tillika ordförande i kommundelsråd Bankeryd
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Dag Larsson (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommundelsråd Bankeryd.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Dag Larsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika ordförande i kommundelsråd Bankeryd utses Leif
Karlsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
D Larsson
L Karlsson
Kdr Bankeryd
Nämnderna
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 138

Ledamot i kommundelsråd Bankeryd
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 att Jan Daghlén (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd Bankeryd.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Daghlén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Bankeryd utses Elisabeth Wahlström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Daghlén
E Wahlström
Kdr Bankeryd
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 139

Namngivningsofficiant
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-04-26 om att utöka antalet officianter
för kommunal namngivningsceremoni.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till namngivningsofficiant för Jönköpings kommun utses Jan Sidenvall
(FP).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Sidenvall
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

§ 140

Ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs minne
Valberedningen genom dess ordförande anmäler att Sara Pettersson (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs minne.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Sara Pettersson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i stiftelsen Anna Kjellbergs minne utses Rickard Hulteke
(KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Anteckning:
Beslutet saknar rättsverkan (nullitet).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 118 Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 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

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)

Ersättare
Sema Kösebas
Laila Wiman Larsson
Rune Nykvist
Andreas Grubbström

Maria Magui

Eva Stråth

Olof Darelid

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

Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg

Nej

Avst

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

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 118 Rapport angående kommunens arbete för ökad integration 2011
Ledamöter
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ja

Nej
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

Avst

Frånv
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34

1

0

Greger Svensson
Anders Gustafsson

Katja Öz

Jan Ericson

Kenneth Kindblom

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 119 Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
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

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)

Ersättare
Sema Kösebas
Laila Wiman Larsson
Rune Nykvist
Andreas Grubbström

Eva Stråth

Olof Darelid

Sander Eskilsson

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

Nej

Avst

X
X
X
X
X
X

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 119 Kultur- och biblioteksplan för Jönköpings kommun 2012-2014
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Greger Svensson
Anders Gustafsson

Katja Öz

Jan Ericson

Kenneth Kindblom
X
X
X
47

30

4

0

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 120 Motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen 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

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)

Ersättare
Sema Kösebas
Laila Wiman Larsson
Rune Nykvist
Andreas Grubbström

Eva Stråth

Olof Darelid

Sander Eskilsson

Ann-Marie Hedlund
Ingvar Åkerberg

Carl Johan Stillström

Magnus Berndtzon

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012
§ 120 Motion om åtgärder för att minska konsekvenserna av barnfattigdomen i
Jönköpings kommun
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
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)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
(SD)

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

Greger Svensson
Anders Gustafsson

Katja Öz

Jan Ericson

Kenneth Kindblom
X
X
X
51

30

0

0

