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Harriet Roosquist (S)
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Jerry Hansson (V)

Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Inger Sjölander autoers. kl. 17.00 till kl. 17.38 § 4, ord. ankom kl. 17.38 § 5
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Alf Klasson autoers. kl. 17.00 till kl. 17.10 § 2, ord. ankom kl. 17.10 § 3
Från kl. 17.00
Ghada Melle 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
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Eva Swedberg autoers. kl. 17.00 till kl. 18.50 (p13), ord. ankom kl. 18.50 (p13)
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Mattias Broström autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00 till kl. 19.46 § 8, ord. ankom kl. 19.46 § 9
Från kl. 17.00
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§1

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-28

§2

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2009-12-11 att fastställa kommunfullmäktiges beslut
2009-09-24 § 231 om ändring av antal valkretsar.
Kommunrevisionens rapport 2009-12-16 ”Övergripande granskning av intern
kontroll”.
Vid sammanträdet informerar kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg
Johansson (KD) om nyheter på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Motion om pris för barnhjältar
Ks/2010:55 105
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) anför i motion 2010-01-04 att det finns många vuxna
och barn i Jönköpings kommun som är modiga och bryr sig om andra och att
dessa hjältar borde få beröm och uppskattning. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta två pris – ett som Årets barnhjälte (för
barn) och ett som Barnens hjälte (för vuxna). Motionären anger att förslagsvis
skulle pristagarna kunna nomineras av kommunens invånare, administreras av
stadskontoret, utses av kommunfullmäktiges presidium och utdelas i samband
med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion 2010-01-04
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
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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§4

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag har inkommit om folkomröstning om järnvägens placering i Jönköping.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de
remisser som fordras.

Beslutet expedieras till:
W Neumann
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Interpellation om barngruppernas storlek i förskolan
Ks/2009:532 611
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i interpellation inkommen 2009-11-25 att en väl fungerande förskola är en viktig förutsättning för Jönköpings kommuns tillväxt och
konkurrenskraft, att Jönköpings kommun i ett nationellt perspektiv ligger väl
till bland annat vad gäller tillgänglighet, personaltäthet och kompetent personal
samt att satsningarna med att förbättra kvalitén i verksamheten måste fortsätta.
Interpellanten menar att barngruppernas storlek är en viktig kvalitetsfaktor i
förskolan men att utvecklingen nu går mot fel håll i Jönköpings kommun genom att barngrupperna blir större. Mot denna bakgrund och med hänvisning till
att det av kommunprogrammet framgår att ”antalet barn i förskolans barngrupper ska minska” vill Magnus Rydh (S) fråga skol- och barnomsorgsnämndens
ordförande AnneMarie Grennhag (M) vilka besked hon kan ge oroliga föräldrar som ser kvalitén i sina barns förskola försämras.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 303 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009-12-17 av
skol- och barnomsorgsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M).
Kommunfullmäktige har därefter 2009-12-17 § 354 beslutat följande:
– Interpellationen bordläggs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-28.
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2009-11-25
Skol- och barnomsorgsnämndens ordförande AnneMarie Grennhags (M) interpellationssvar inkommet 2009-12-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-28

§6

Fortsatt utredningsarbete kring Ramprogram för södra Munksjön
Ks/2009:545 210
Sammanfattning
Skiss till ramprogram för södra Munksjön har under perioden 31 augusti till 30
oktober 2009 varit föremål för samråd. En samrådsredogörelse har upprättats, i
vilken remissvaren sammanfattats och kommenterats samt förslag till fortsatt
arbete återfinns. Det fortsatta utredningsarbetet avseende Ramprogram för södra Munksjön och Kommunikationsstrategin föreslås genomföras enligt föreslagen inriktning för det fortsatta utredningsarbetet i samrådsredogörelsen och
resultera i följande samrådshandlingar: ”Förslag till ramprogram för södra
Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-04
Samrådsredogörelse 2009-12-01
Bilaga till samrådsredogörelsen 2009-12-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Fortsatt utredningsarbete avseende ramprogram för södra Munksjön och
kommunikationsstrategin genomförs enligt den inriktning som framgår av
samrådsredogörelsen med syfte att ta fram samrådshandlingarna ”Förslag
till ramprogram för södra Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”.
– Kostnaderna för utredningsarbetet 2,5 mkr belastar Stadsbyggnadsvisionens
anslag för år 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-22 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med beaktande av de synpunkter och
förtydligande som anges i kommunalrådsyttrandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Till kommunstyrelsen utdelas av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) reviderat förslag till beslut innebärande att stadskontorets förslag tillstyrks med ändringarna dels att ärendet förs till kommunfullmäktige för beslut, dels att andra
strecksatsen ges följande lydelse:
– Budgeterat anslag om 2,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för
utredningsarbetet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i de föreslagna ändringarna.
Yrkande
Med instämmande i kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag yrkar Inger
Ekengard (C) bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag innebärande att i det fortsatta utredningsarbetet beakta de synpunkter och förtydliganden
som anges i oppositionsrådets kommunalrådsyttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fortsatt utredningsarbete avseende ramprogram för södra Munksjön och
kommunikationsstrategin genomförs enligt den inriktning som framgår av
samrådsredogörelsen med syfte att ta fram samrådshandlingarna ”Förslag
till ramprogram för södra Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”. I utredningsarbetet ska de synpunkter och förtydliganden som anges i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande beaktas.
– Kostnaderna för utredningsarbetet 2,5 mkr belastar Stadsbyggnadsvisionens
anslag för år 2010.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Ordföranden meddelar att den andra strecksatsen i kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktiges beslut rätteligen ska vara följande:
– Budgeterat anslag om 2,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för
utredningsarbetet.
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Anna-Karin Carstensen (FP), Rolf
Wennerhag (S), Peter Lundvall (MP) och Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag med den av ordföranden meddelade ändringen.
Kommunfullmäktiges beslut
– Fortsatt utredningsarbete avseende ramprogram för södra Munksjön och
kommunikationsstrategin genomförs enligt den inriktning som framgår av
samrådsredogörelsen med syfte att ta fram samrådshandlingarna ”Förslag
till ramprogram för södra Munksjön” och ”Förslag till kommunikationsstrategi”. I utredningsarbetet ska de synpunkter och förtydliganden som anges i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande beaktas.
– Budgeterat anslag om 2,5 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för
utredningsarbetet.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Anslag för fördjupad utredning av stationsläge Munksjön
Ks/2009:569 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut om VIP 2010-2012 avsatt 3 miljoner kronor
för fortsatt utredning av Götalandsbanans stationsläge under 2010. Stadskontoret föreslår att ett fördjupat utredningsarbete inleds för att det ska vara möjligt
att med större säkerhet avgränsa det område som erfordras för ny höghastighetstågstation. Arbetet ska även omfatta de geotekniska förutsättningarna för
tunnelpåslag väster- och österut samt att lägga fast spårläget söder om Munksjön. Stationsanläggningen behöver också dimensioneras och avgränsas med
hänsyn till planerat trafikupplägg mm. Utredningarna ska utföras med sådan
kvalitet att de kan utgöra underlag för kommande järnvägsutredning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag i 2010 års budget med 3 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för fördjupad utredning av stationsalternativ Munksjön.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag i 2010 års budget med 3 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för fördjupad utredning av stationsalternativ Munksjön.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stadsdir.
Bitr. stadsbyggnadsdir.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-28

§8

Kommundelsutveckling i Gränna
Ks/2009:560 210
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ett arbete med kommundelsutveckling påbörjas i Gränna.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-12-10 § 439 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från Gränna näringslivsförening 2009-11-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med olika lokala
intressenter inleda ett arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för
kommundelsutveckling i Gränna med målsättningen att kommunfullmäktige under 2010 kan ta ställning till planen och de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med olika lokala
intressenter inleda ett arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för
kommundelsutveckling i Gränna med målsättningen att kommunfullmäktige under 2010 kan ta ställning till planen och de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkande
Anders Samuelsson (C), Britt-Marie Glaad (S) och Nils-Erik Davelid (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till: Stbn, Gränna näringslivsförening,
Kdr Gränna-Visingsö
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Motion om belysning m m på Björkkullen, Råslätt
Ks/2009:92 330
Sammanfattning
Rolf Wennerhag (S) anför i motion 2009-01-27 att Björkkullen på Råslätt under den mörkare årstiden känns mindre bekväm att vistas på eftersom belysningen ofta är ur funktion och det i övrigt är en mörk miljö med täta buskage
mellan Björkkullen och låg- och mellanstadieskolan. Motionären menar att
med ganska enkla medel skulle denna björkkulle kunna bli en riktigt spännande
upplevelsemiljö med en modern belysning som också lyfter fram effekter som
skapar trygghet och harmoni för besökarna. För att öka tryggheten och upplevelsen kring Björkkulle föreslår motionären därför att kommunfullmäktige
beslutar att ta fram en åtgärdsplan i enlighet med vad som anförs i motionen
och att detta genomförs skyndsamt.
Kommunfullmäktige har 2009-01-29 § 9 beslutat att remitterar motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2009-01-27
Fritidsnämndens beslut 2009-03-19 § 32 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-04-16 § 129 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 258 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-17 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Vätterhem lösa ansvarsfrågan beträffande befintlig belysning på Björkkullen.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och Vätterhem överväga förbättringar av belysningen i området med
den inriktning som anges i motionen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-21 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ansvara för att befintlig belysning på
Björkkullen fungerar och att området hålls välskött samt för att utarbeta en
åtgärdsplan i enlighet med motionärens intentioner.
Justerandes signatur
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– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Vätterhem lösa ansvarsfrågan beträffande befintlig belysning på Björkkullen.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och Vätterhem överväga förbättringar av belysningen i området med
den inriktning som anges i motionen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkanden
Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Vätterhem lösa ansvarsfrågan beträffande befintlig belysning på Björkkullen.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och Vätterhem överväga förbättringar av belysningen i området med
den inriktning som anges i motionen.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
R Wennerhag
Stbn
Bostads AB VätterHem

Justerandes signatur
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§ 10

Anslag för projekt triangelspår Månsarp
Ks/2009:568 500
Sammanfattning
För att förbättra tillgängligheten för järnvägstrafik till och från Torsviksområdet planeras byggande av ett triangelspår vid industrispårets anslutning till
Vaggerydsbanan vid Månsarp. I projektet ingår också justering av industrispårets höjdläge på en sträcka av 1400 m. Investeringen i projektet kalkyleras
till 72 mnkr inklusive byggherrekostnader. Efter avdrag för bidrag från
Europeiska Regionala fonden och Banverket beräknas 42 mnkr återstå för
kommunen att finansiera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2009-11-30 § 180 inkl. tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Anslag med totalt 72 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggande av nytt triangelspår Månsarp-Torsvik samt för profiljustering på del
av Torsviksbanan.
– Anslaget finansieras med 15 mnkr i bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt med 15 mnkr i bidrag från Banverket.
– Återstående 42 mnkr finansieras av kommunen genom disposition av budgeterat anslag för projektet i 2010 år budget med 35 mnkr, genom överföring av 5 mnkr från 2009 års anslag för nya infrastrukturprojekt till 2010,
medan återstående 2 mnkr beaktas under 2011 i kommande beslut om VIP
2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Anslag med totalt 72 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggande av nytt triangelspår Månsarp-Torsvik samt för profiljustering på del
av Torsviksbanan.
– Anslaget finansieras med 15 mnkr i bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt med 15 mnkr i bidrag från Banverket.
Justerandes signatur
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– Återstående 42 mnkr finansieras av kommunen genom disposition av budgeterat anslag för projektet i 2010 år budget med 35 mnkr, genom överföring av 5 mnkr från 2009 års anslag för nya infrastrukturprojekt till 2010,
medan återstående 2 mnkr beaktas under 2011 i kommande beslut om VIP
2011-2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkande
Acko Ankarberg Johansson (KD) och Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 11

Tillfälliga skollokaler på Attarpsskolan F-5
Ks/2009:555 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår att tillfälliga skollokaler etableras på
Attarpsskolan i syfte att tillgodose ett ökat behov av skollokaler i Bankeryd i
avvaktan på att ytterligare permanenta lokaler för skola skapas i området. Det
föreligger två alternativ till lösning av tillfälliga skollokaler. Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår alternativet att en nyproducerad modul hyrs in med
plats för 80 elever. Utifrån ett kommunalekonomiskt helhetsperspektiv föreslår
stadskontoret alternativet att den befintliga modulen på Junedalsskolan flyttas
till Attarpsskolan.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2009-12-08 § 144 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Tillfälliga lokaler för F-5 vid Attarpsskolan, tekniska kontorets hyreskalkyl
2009-12-03
Flytt av paviljong, Junedalsskolan, tekniska kontorets kalkyl 2009-06-22
Stadskontorets yttrande 2009-12-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2009-12-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tillfälliga skollokaler etableras på Attarpsskolan genom att modul flyttas
från Junedalsskolan till Attarpsskolan.
– Investering uppgående till totalt 4,5 mnkr 2010 finansieras genom anslaget
Lokalanpassning grundskola och skolbarnomsorg. Tillkommande hyreskostnad under verksamhetsåret 2010 finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens anslag.
– Tillkommande hyreskostnad för år 2011-2013 beaktas i VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Persson (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tillfälliga skollokaler etableras på Attarpsskolan genom att modul flyttas
från Junedalsskolan till Attarpsskolan.
– Investering uppgående till totalt 4,5 mnkr 2010 finansieras genom anslaget
Lokalanpassning grundskola och skolbarnomsorg. Tillkommande hyresJusterandes signatur
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kostnad under verksamhetsåret 2010 finansieras inom skol- och barnomsorgsnämndens anslag.
– Tillkommande hyreskostnad för år 2011-2013 beaktas i VIP 2011-2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Sbn
Tn

Justerandes signatur
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§ 12

Byggnation av friskvårdsanläggning vid Högskolan
Ks/2009:567 834
Sammanfattning
Stiftelsestyrelsen för Högskolan i Jönköping har 2009-12-07 § 74 bl.a. beslutat
att man vill låta uppföra en friskvårdsanläggning på kv. Lappen samt att uppdra
åt Högskoleservice att teckna hyresavtal med HÖFAB och beställa igångsättning av projektet hos HÖFAB. Beslutet gäller under förutsättning av att Jönköpings kommun uppfyller överenskommelsen beträffande Munksjögatans upprätning, sänkning och överbyggnad.
Jönköpings Rådhus AB har 2009-12-16 § 63 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av Aktiveum samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB
i enlighet med inlämnat förslag.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB styrelseprotokoll 2009-12-16 § 63 med tillhörande
handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker det av styrelsen
för Jönköpings Rådhus AB, 2009-12-16 § 63, redovisade förslaget till beslut.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Yrkande
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar viss förändring i tidigare avgivet förslag innebärande att beslutsförslaget ges följande lydelse:
– Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion av
friskvårdsanläggning vid Högskolan samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB i enlighet med inlämnat förslag.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Protokollsanteckning
Inger Ekengard (C), Peter Jutterström (M), Astrid Johansson (KD), Nils-Erik
Davelid (FP) och Birgit Sievers (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi förutsätter att parkeringsfrågan löses på ett tillfredsställande sätt.”
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer i protokollsanteckningen.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Högskolefastigheter i Jönköping AB medges att genomföra nyproduktion
av friskvårdsanläggning vid Högskolan samt teckna hyresavtal med Högskoleservice i Jönköping AB i enlighet med inlämnat förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkande
Acko Ankarberg Johansson (KD) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Högskolefastigheter i Jönköping AB
Högskoleservice i Jönköping AB

Justerandes signatur
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§ 13

Lokalt utvecklingsavtal mellan staten och Jönköpings kommun
avseende Öxnehaga. Oktoberrapport 2009
Ks/2009:548 132
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-03 att teckna utvecklingsavtal med staten
om lokalt utvecklingsarbete för 2008 – 2010 avseende Öxnehaga. Genom avtalet åtar sig kommunen att årligen skriftligen redovisa till regeringen, i den så
kallade Oktoberrapporten, hur det lokala arbetet utvecklats under året.
Beslutsunderlag
Lokalt utvecklingsavtal för 2008 - 2010 mellan staten och Jönköpings kommun
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-09 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2009-12-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande 2009-12-17 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med det tillägget att kommunalrådet Peter Perssons (S) yttrande fogas till rapporten.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (S) förslag.

Justerandes signatur
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Astrid Johansson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Inger Ekengard (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

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 Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Rapport till Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående utvecklingsarbete 2009 i Öxnehaga avges enligt stadskontorets förslag.
– Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
− Rapporten läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 14

Tomtpriser för bostäder
Ks/2009:505 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2009-12-08 § 269 föreslagit kommunfullmäktige att tomtpriserna för bostäder bibehålls oförändrade med hänvisning till gällande konjunkturläge.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2009-12-08 § 269 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2009-12-11 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls oförändrade tills vidare.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2009-12-17 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande tillägg och
ändringar:
– Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
– För byggnation av flerbostadshus som upplåts med bostadsrätt fortsätter
nuvarande tomtpris om zonpriset x 1,50 att gälla.
– Tomtpriserna på Hisingstorp reduceras med 50 tkr för singeltomter och med
25 tkr för grupphus i storkvarter.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) överlämnar reviderat kommunalrådsyttrande 2010-01-13 vari kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks
med följande tillägg och ändringar:
− Kommunens fastställda tomtpriser ska tillämpas vid all försäljning av mark.
Undantag kan endast medges av kommunfullmäktige.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med bostadsrätt fastställs
tomtpriset till nuvarande zonpris x 1,25.
− För byggnation av flerbostadshus som upplåts med hyresrätt fastställs
tomtpriset till nuvarande zonpris x 0,75.
− Tomtpriserna på Hisingstorp reduceras med 50 tkr för singeltomter och
med 25 tkr för grupphus i storkvarter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-28

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls oförändrade tills vidare.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag 2010-01-13.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Krister Johansson (S), Elin Lagerqvist (S) och Thordis Samuelsson (V) yrkar
bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet enligt ovan.
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.
Upprop förrättas och därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Gällande tomtpriser för bostäder bibehålls oförändrade tills vidare.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 15

Tomträttsavtal för fastigheten Fågeln 12, Lönnholmsgatan,
Jönköping
Ks/2010:54 256
Sammanfattning
Fastigheten Fågeln 12, Lönnholmsgatan, Jönköping är upplåten med tomträtt.
Avtalet har gällt i 60 år från och med år 1950. Tomträttsinnehavaren, bostadsrättsföreningen Framtidshem nr 1, har meddelat att man önskar erhålla ny upplåtelse av tomträtten till fastigheten varför tekniska nämnden överlämnar upprättat förslag till nytt tomträttsavtal. Den nya avgälden har beräknats till 75 000
kronor per år.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-01-12 § 16 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Fågeln 12 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Fågeln 12 godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Brf Framtidshem nr 1
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 16

Hemställan om delegation av tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken
Ks/2009:549 002
Sammanfattning
Länsstyrelsen har genom beslut daterat 2008-12-11 överlåtit viss tillsyn enligt
miljöbalken till miljönämnden i Jönköpings kommun. Miljönämnden har under
2009 förstärkt miljökontoret med ytterligare en tjänst. Tjänsten har inneburit en
förstärkning inom bl. a. avfalls- och energiområdet. Förändringar av lagstiftning under 2009 har inneburit att befintliga tillsynsresurser har frigjorts. Den
allmänna lågkonjunkturen har också inneburit ett bortfall av tillsynsobjekt i
samband med nedläggningar och konkurser av företag. Miljökontoret föreslår
därför nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att begära övertagande
av ytterligare tillsyn enligt miljöbalken.
Miljönämnden har vid sitt sammanträde 2009-12-09 beslutat föreslå kommunfullmäktige:
– Jönköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen om ytterligare övertagande
av delegation av tillsyn enligt 9 och 10 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nedanstående verksamheter och
verksamhetskoder:
Anläggning för miljöfarligt avfall – Överskottet 1 90.50
Ekmans Jönköping AB
39.10, 90.390
Länssjukhuset Ryhov
90.50, 50.10
Miljöstation - Backen 1:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Flahult 21:30
90.50, 90.40
Miljöstation - Landån 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Mad 1:18 Kaxholmen
90.50, 90.40
Miljöstation - Smörblomman 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Visingsborg 3:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Överskottet 1
90.50, 90.40
– Jönköpings kommun föreslår att övertagandet gäller från och med
2010-03-01.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2009-12-09 § 146 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker miljönämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-28

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-01-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings kommun ansöker hos länsstyrelsen om ytterligare övertagande
av delegation av tillsyn enligt 9 och 10 kap. miljöbalken (1998:808) över
tillståndspliktiga verksamheter i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för nedanstående verksamheter och
verksamhetskoder:
Anläggning för miljöfarligt avfall – Överskottet 1 90.50
Ekmans Jönköping AB
39.10, 90.390
Länssjukhuset Ryhov
90.50, 50.10
Miljöstation - Backen 1:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Flahult 21:30
90.50, 90.40
Miljöstation - Landån 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Mad 1:18 Kaxholmen
90.50, 90.40
Miljöstation - Smörblomman 5
90.50, 90.40
Miljöstation - Visingsborg 3:1
90.50, 90.40
Miljöstation - Överskottet 1
90.50, 90.40
– Jönköpings kommun föreslår att övertagandet gäller från och med
2010-03-01.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen (via miljökontoret)
Miljönämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-28

§ 17

Ersättare i kulturnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-01-28 att Niklas Bertilsson (C) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Niklas Bertilsson (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kulturnämnden utses Mikael Ekström (C), Östra Storgatan
155, 553 21 Jönköping.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
N Bertilsson
M Ekström
Kn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-28

§ 18

Ledamot och ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-01-28 att val ska förrättas efter Maria
Sedström (C).
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ny ledamot i socialnämnden utses nuvarande ersättaren Anna Klint (C).
– Till ny ersättare i socialnämnden utses Rozita Edfelt (C), Kristinedalsgatan
14, 553 31 Jönköping.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
A Klint
R Edfelt
Sn
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Ledamot och ersättare i jämställdhetskommitté Jönköpings kommun
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-01-28 att val ska förrättas efter Maria
Sedström (C).
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ny ledamot i jämställdhetskommitté Jönköpings kommun utses nuvarande ersättaren Sven Nyemad (C).
– Till ny ersättare i jämställdhetskommitté Jönköpings kommun utses Maria
Ekengard (C), Sjögatan 63, 2 tr, 563 31 Gränna.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
S Nyemad
M Ekengard
Jämställdhetskommittén
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommundelsråd Huskvarna
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-01-28 att Kerstin Gustafsson (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommundelsråd Huskvarna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Kerstin Gustafsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommundelsråd Huskvarna utses Maggy Larsson (M), Stjärnstigen 13, 561 35 Huskvarna.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
K Gustafsson
M Larsson
Kdr Huskvarna
Nämnderna
Löneenheten
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Interpellation om byggnationer av hyresrätt
Ks/2009:553 200
Sammanfattning
Pelle Nordin (S) anför i interpellation inkommen 2009-12-16 att för de tre områden som under senaste året varit utlagda för förslag till nybyggnation har
erbjudandet varit förenat med vissa krav. Interpellanten menar att de kriterier
som finns i underlaget när det gäller byggnation inte har följts utan nya kriterier har lagts in i utvärderingen samt att det rent allmänt kan sägas att utvärderingen av de krav som går att mäta har gjorts med en kvalité som kan betecknas
som tveksam. Mot denna bakgrund vill Pelle Nordin (S) fråga kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) om hon anser att detta är ett
rimligt sätt att fördela markanvisning.
Kommunfullmäktige har 2009-12-17 § 355 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-28 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2009-12-16
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-01-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-01-28

§ 22

Interpellation om lokalkostnader för skolförvaltningen
Ks/2009:554 290
Sammanfattning
I interpellation inkommen 2009-12-16 hänvisar Pelle Nordin (S) till ny lagstiftning som innebär att friskolor ska ha motsvarande lokalkostnadsersättning
som kommunen har för sin verksamhet och som innebär att en renovering av
t.ex. Ribbaskolan medför att friskolorna får mer bidrag av kommunen. Interpellanten konstaterar att nuvarande interna kommunala system för hyressättning
fastställdes i en tid då det enbart gällde interndebitering och frågar sig om det
nuvarande systemet är anpassat för de samhällsförändringar som skett med
avseende på demografiska variationer och flöde av elever mellan skolor som
gör att elevantalet varierar snabbt, friskolornas icke försumbara andel samt ny
lagstiftning. Pelle Nordin (S) anser det vara angeläget att skyndsamt se över
den interna debiteringen mellan tekniska kontoret och skol- och barnomsorgsförvaltningen och vill fråga kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg
Johansson (KD) om hon är beredd att ta initiativ till en översyn av nuvarande
interna regler.
Kommunfullmäktige har 2009-12-17 § 356 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-01-28 av
kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation 2009-12-16
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johanssons (KD) interpellationssvar 2010-01-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-01-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-28

§ 23

Fråga om kommunens anslag till Länstrafiken
Ks/2010:086 530
Sammanfattning
Patricia Melin (S) anför att, enligt Svensk Kollektivbarometer, ligger Jönköpings stadstrafik sämst till när det gäller nöjda kunder och att resandet har
minskat trots att flera åtgärder vidtagits för att öka användandet av kollektivtrafik. Med anledning av att Jönköpings kommun har anslagit tio miljoner kronor
extra till Länstrafiken vill Patricia Melin (S) fråga kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) vad dessa pengar ska användas till
samt om hon ser något samband mellan ökade biljettpriser och minskat resande.
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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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010
§ 14 Tomtpriser för bostäder
Ledamöter
Ewa Nilsson
Anders Hulusjö
Carin Berggren
Stina Fröberg
Anders Georgsson
Göran Undevall
Sara Pettersson
Simon Rundqvist
Åke Holm
Stig-Erik Wendefors
Karin Hannus
Jaana Melle
Ercan Atasayar
Allan Wendefors
Acko Ankarberg Johansson
Erik Arnalid
Camilla Brinkmann
Gert Brandon
Martin Miller
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Agneta Hugander
Peter Jutterström
Johnny Lilja 1:e v ordf.
Kent Ly
Anders Carlsson
AnneMarie Grennhag
Heléne Uddemar
Tevfik Altonchi
Mats Green
Göte Jonsson
Veronica Eisfeld
Sotiris Delis
Jan-Egon Leo
Inger Ekengard
Magnus Sandberg
Marie Söderström
Hans Karlsson
Åke Johansson
Carl-Johan Stillström
Ann-Mari Nilsson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Per Hansson
Lena Skaring Thorsèn
Anna Mårtensson ordf.
Peter Lundvall
Birgit Sievers
Emma Kramer
Ingrid Forsberg
Andreas Persson
Åsa Liborn
Anders Gustavsson
Ulrica Karlsson
Michael Wilhelmsson
Carina Sjögren
Krister Johansson
Jan Ericson
Bo Enar Karlsson
Tord Sundqvist
Ilan DeBasso
Jonas Magnusson

Parti
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Ersättare
Sander Eskilsson

Astrid Löfdahl

Lennart Edlund

Göte Eek
Gun Lusth

Leif Karlsson

Anders Samuelsson
Åke Haraldsson
Sven Nyemad

Rune Frisk
Arne Fougelberg

Ghada Melle

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 28 januari 2010
§ 14 Tomtpriser för bostäder
Karin Renblad
Magnus Rydh
Britt-Marie Glaad
Marie Alonso
Peter Persson
Elin Lagerqvist
Patricia Melin
Rolf Wennerhag
Lars-Evert Sahlin 2:e v ordf
Anette Höglund
Vanja Karlsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Karin Ingemalm
Pelle Nordin
Allan Tovhult
Thordis Samuelsson
Håkan Jörnborn
Jerry Hansson
Summa

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)

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

Greger Svensson

Magnus Johansson

Mattias Broström

48
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