JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-28

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 17.00 - 20.45

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Anders Hansson, stadsjurist
Anita Ström, kommunalrådssekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Per Hansson (FP) och Thordis Samuelsson (V)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping, 2010-11-05 kl 08.15

Underskrifter

1

Paragraf 260-280

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Anna Mårtensson
Justerande

Per Hansson

Thordis Samuelsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2010-10-28

Datum för anslags uppsättande

2010-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-11-30

Närvarologg för kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
Ledamot
Ewa Nilsson (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Carin Berggren (KD)
Stina Fröberg (KD)
Anders Georgsson (KD)
Göran Undevall (KD)
Sara Pettersson (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Åke Holm (KD)
Stig-Erik Wendefors (KD)
Karin Hannus (KD)
Jaana Melle (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Allan Wendefors (KD)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Camilla Brinkmann (KD)
Gert Brandon (M)
Martin Miller (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Agneta Hugander (M)
Peter Jutterström (M)
Johnny Lilja 1:e v ordf. (M)
Kent Ly (M)
Anders Carlsson (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Heléne Uddemar (M)
Tevfik Altonchi (M)
Mats Green (M)
Göte Jonsson (M)
Veronica Eisfeld (M)
Sotiris Delis (M)
Jan-Egon Leo (M)
Inger Ekengard (C)
Magnus Sandberg (C)
Marie Söderström (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Carl-Johan Stillström (C)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Per Hansson (FP)
Lena Skaring Thorsèn (FP)
Anna Mårtensson ordf. (FP)
Peter Lundvall (MP)
Birgit Sievers (MP)
Emma Kramer (S)
Ingrid Forsberg (S)
Andreas Persson (S)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Sander Eskilsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Klas Brengesjö autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:27 § 276, Lennart Edlund ers. kl. 20:27 § 277
Från kl. 17.00
Astrid Johansson autoers. kl. 17.00 till kl. 18:22 § 266, ord. ankom kl. 18:22 § 267
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:27 § 276 Curt Ankarberg ers. kl. 20:27 § 277
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Göte Eek autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Dag Larsson autoers. kl. 17.00 till kl. 19:32 § 271, ord. ankom kl. 19:32 § 272
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Joakim Dahlström autoers. kl. 17.00 till kl. 17:04, ord ankom 17.04
Från kl. 17.00
Ingrid Öqvist autoers. kl. 17.00 till kl. 19:20 § 269, ord. ankom kl. 19:20 § 270
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Tomas Bäuml autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Marie Lundberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anders Samuelsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:44 § 266, ord. ankom kl. 17:44 § 267
Från kl. 17.00
Sven Nyemad autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Rune Frisk autoers. kl. 17.00 till kl. 17:11 § 262, ord. ankom kl. 17:14 § 263
Från kl. 17.00

Åsa Liborn (S)
Anders Gustavsson (S)
Ulrica Karlsson (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Carina Sjögren (S)
Krister Johansson (S)
Jan Ericson (S)
Bo Enar Karlsson (S)
Tord Sundqvist (S)
Ilan DeBasso (S)
Jonas Magnusson (S)
Karin Renblad (S)
Magnus Rydh (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Marie Alonso (S)
Peter Persson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Patricia Melin (S)
Rolf Wennerhag (S)
Lars-Evert Sahlin 2:e v ordf (S)
Anette Höglund (S)
Vanja Karlsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Karin Ingemalm (S)
Pelle Nordin (S)
Allan Tovhult (S)
Thordis Samuelsson (V)
Håkan Jörnborn (V)
Jerry Hansson (V)

Arne Fougelberg autoers. kl. 17.00 till kl. 17:11 § 262, ord. ankom kl. 17:14 § 263
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 19:43 § 271, Inger Sjölander ers. kl. 19:44 § 272
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00

Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om Vättersnäs 1:1
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

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)

Ersättare

Sander Eskilsson

Klas Brengesjö

Göte Eek

Dag Larsson

Ingrid Öqvist

Tomas Bäuml

Marie Lundberg

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

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Sven Nyemad

X
X
X
X
X
X
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 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om Vättersnäs 1:1
Jonas Magnusson
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)
(S)
(V)
(V)
(V)

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

Kenneth Kindblom
41

40

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om punkterna 1, 3-11 i Elin Lagerqvists (S) förslag
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

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)

Ersättare

Sander Eskilsson

Klas Brengesjö

Göte Eek

Dag Larsson

Ingrid Öqvist

Tomas Bäuml

Marie Lundberg

Sven Nyemad

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om punkterna 1, 3-11 i Elin Lagerqvists (S) förslag
Jonas Magnusson
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)
(S)
(V)
(V)
(V)

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

Kenneth Kindblom
48

33

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om Magnus Rydhs (S) tilläggsyrkande
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

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)

Ersättare

Sander Eskilsson

Klas Brengesjö

Göte Eek

Dag Larsson

Ingrid Öqvist

Tomas Bäuml

Marie Lundberg

Sven Nyemad

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 267 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Fråga om Magnus Rydhs (S) tilläggsyrkande
Jonas Magnusson
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)
(S)
(V)
(V)
(V)

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

Kenneth Kindblom
48

33

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
§ 268 Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och deras familjer
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

Klas Brengesjö

Göte Eek

Dag Larsson

Ingrid Öqvist

Tomas Bäuml

Marie Lundberg

Sven Nyemad

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. 4 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2010
10. Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och deras familjer
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

Kenneth Kindblom
48

33
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-28

§ 260

Sammanträdets inledning
Med anledning av att dagens sammanträde är mandatperiodens sista inleder
ordförande Anna Mårtensson (FP) sammanträdet med att sammanfatta kommunfullmäktiges presidiums insatser för att utveckla kommunfullmäktiges
sammanträden under den gångna mandatperioden.

Justerandes signatur
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§ 261

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärendena 7. Interpellationer och 8. Frågor utgår då några sådana inte har
inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2010-10-07 att som ny ersättare efter Magnus Poyato
Dominguez (FP) utse Gunilla Özcan (FP).
Länsstyrelsens protokoll över slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val
till kommunfullmäktige 2010-09-19.
Kommunrevisionens rapport 2010-09-21 ”Granskning av budgetprocessen”.
Ordföranden hälsar Gunilla Özcan (FP) välkommen till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Motion om att göra kommunfullmäktiges sammanträden mer tillgängliga
Ks/2010:461 109
Sammanfattning
Inger Ekengard (C) anför i motion 2010-10-27 att många medborgare i Jönköpings kommun inte har möjlighet att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden trots att dessa blivit mer öppna med webb-sändningar och tolkning till
teckenspråk. Motionären anser att det förefaller rimligt att sammanträdena i ett
första skede blir tillgängliga på de officiella minoritetsspråken samt på de fem
vanligaste invandrarspråken. Motionären föreslår att en utredning sker om hur
kommunfullmäktiges sammanträden ska kunna tolkas till i första hand minoritetsspråken samt att utredningen också belyser hur verksamheten successivt
kan vidgas till att omfatta några invandrarspråk.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur
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§ 264

Motion om trafiksituationen i Barnarp
Ks/2010:463 510
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2010-10-15 föreslår Pelle Nordin
(S) att åtgärder vidtas för att minska trafikproblemen vid Thorsviksvägen och
dess anslutning i Barnarps samhälle.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-15
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
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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§ 265

Motion om kollektivtrafiken till och från Hovslätt och Grästorp
Ks/2010:464 531
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Krister Johansson (S) anför i motion 2010-10-23 att de,
efter kontakter med kommuninvånare, uppmärksamhet i media och egna kontakter, kunnat konstatera att det väsentligt försämrats, försvårats och till viss
del fördyrats att åka buss till och från Hovslätt och Grästorp. Motionärerna
föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i kontakter med
Länstrafiken beakta de synpunkter som framförs i motionen.
Beslutsunderlag
Motion 2010-10-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
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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§ 266

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om fönster i muren utmed hamnpiren i Jönköping

b)

om användning av smågatsten

c)

om belysningen på cykelbanan Jönköping-Bankeryd

d)

om passagerartrafik med båt på Munksjön

e)

om trafiksituationen vid Tenhults Naurbruksgymnasium

f)

om förbättrad trafikmiljö kring Internationella Engelska skolan

g)

om namnbyte från Jönköpings kommun till Huskvarna kommun

h)

om betongbrygga i Vättern

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om fönster i muren utmed hamnpiren i Jönköping överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om användning av smågatsten överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om belysningen på cykelbanan Jönköping-Bankeryd
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om passagerartrafik med båt på Munksjön överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om trafiksituationen vid Tenhults Naturbruksgymnasium överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om förbättrad trafikmiljö kring Internationella Engelska
skolan överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om namnbyte från Jönköpings kommun till Huskvarna
kommun remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
– Medborgarförslaget om betongbrygga i Vättern överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till: Alla förslagsställare + ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 267

Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Ks/2010:404 250
Sammanfattning
Kommunens ASP-grupp, med representanter för kommunens olika förvaltningar, har tagit fram förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram
(KBFP) för åren 2011-2015. Tekniska nämnden har sänt förslaget på remiss
och nämnden föreslår nu att det godkänns av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 209
ASP-gruppens tjänsteskrivelse 2010-09-01 med förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2011-2015
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 210 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i september 2009 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med översyn av ”Bättre
för alla” överväga justeringar som kan stimulera och underlätta byggandet
av mindre bostäder riktade till studenter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen föra en fördjupad dialog med
LRF om Jönköpings möjligheter att växa samtidigt som produktiv jordbruksmark kan värnas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bostadsföretagen i kommunen verka för att bostadssituationen för nyanlända flyktingar förbättras.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med fastighetsägarna utreda
möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla bostadssökande.
– ASP-gruppen ges i uppdrag att inriktningen och huvuddragen i den kommande utbyggnadsstrategin inarbetas och beaktas i nästa års förslag till
KBFP.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
och formerna för samarbetet ska utvecklas.
– Frågan om seniorbostäder ska ha fortsatt hög prioritet.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-10-28

– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2011-2015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-09-30 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilsson (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg samt
angiven ändring i programförslaget enligt punkt 12:
– 1. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga fem områden
för s.k. passivhus fram till år 2012.
– 2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva
frågan om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas
inom angiven tid.
– 3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till ett kommunalt
markförvärvsprogram med en tioårig planeringshorisont.
– 4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att i hela kommunen tillämpa principen med en differentierad markprissättning för de olika upplåtelseformerna.
– 5. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av markområdet.
– 6. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillämpa principen att ett markområde får vara obebyggt i avvaktan på en aktör som är beredd att uppföra
bostäder med den upplåtelseform som anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
– 7. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till
byggnation vid Sotarvallen och Oset i Huskvarna, ”Tuben” i Gränna, i
Barnarp, inom Sommarlandsområdet samt i Tabergsdalen.
– 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa kommunala hyresgarantier
kopplade till s.k. samhällskontrakt.
– 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att prioritera arbetet med södra Munksjön och att ta fram underlag för viktiga inriktningsbeslut för att exploateringen ska kunna påbörjas.
– 10. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till en plan
för utveckling av fritidshus.
– 11. Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag till tomträttsavtal som stimulerar byggandet av hyresrätter.
– 12. Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram för perioden 20112015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag med det tillägget att
Vättersnäs 1:1 upptas i delen över möjligt bostadsbyggande.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag vad gäller punkt 12 innebärande att Vättersnäs 1:1 upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C), med instämmande av
kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD), bifall till punkt 2 i kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag, nämligen följande:
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan
om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas inom angiven tid.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifall kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag enligt vad som anges i hennes yttrande 2010-09-29.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla punkt 2 i kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
Kommunstyrelsen upptar sedan till avgörande tillägget i punkt 12 i Elin Lagerqvist (S) förslag att Vättersnäs 1:1 upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på tilläggsförslaget
och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förslaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)

x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Utdragsbestyrkande
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Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

x
x

Summa

8

7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå
tilläggsförslaget att Vättersnäs 1:1 upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Kommunstyrelsen upptar slutligen till avgörande övriga punkter 1, 3-11 i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggförslag enligt punkterna 1, 3-11 och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå förslagen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 beslutat att avslå
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag enligt punkterna 1, 3-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att föreslå kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i september 2009 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.

Justerandes signatur
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– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med översyn av ”Bättre
för alla” överväga justeringar som kan stimulera och underlätta byggandet
av mindre bostäder riktade till studenter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen föra en fördjupad dialog med
LRF om Jönköpings möjligheter att växa samtidigt som produktiv jordbruksmark kan värnas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bostadsföretagen i kommunen verka för att bostadssituationen för nyanlända flyktingar förbättras.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med fastighetsägarna utreda
möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla bostadssökande.
– ASP-gruppen ges i uppdrag att inriktningen och huvuddragen i den kommande utbyggnadsstrategin inarbetas och beaktas i nästa års förslag till
KBFP.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
och formerna för samarbetet ska utvecklas.
– Frågan om seniorbostäder ska ha fortsatt hög prioritet.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan
om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas inom angiven tid.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2011-2015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Reservationer
S-gruppen och kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet att inte uppta Vättersnäs 1:1 i programmets del över möjligt bostadsbyggande.
Vidare reserverar sig S-gruppen mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) tillägg enligt punkterna 1, 3-11 i hennes förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Åke Holm för KD-gruppen, Acko Ankarberg Johansson
(KD), Gert Brandon (M), Peter Jutterström för M-gruppen, Birgit Sievers
(MP), Peter Lundvall (MP), Anna-Karin Carstensen (FP) och Åke Johansson
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Vidare yrkar Ann-Mari Nilsson för C-gruppen det tillägget att Vättersnäs 1:1
upptas i programmets del över möjligt bostadsbyggande.

Justerandes signatur
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I Ann-Mari Nilssons (C) tilläggsyrkandet instämmer Kenneth Kindblom (V),
Rolf Wennerhag (S), Britt-Marie Glaad (S) och Åke Johansson (C).
Med hänvisning till sitt förslag i kommunstyrelsen instämmer Elin Lagerqvist
(S) i tillägget om Vättersnäs 1:1 och yrkar att denna fråga ska upptas särskilt
till beslut. Vidare yrkar Elin Lagerqvist (S) bifall till punkterna 1, 3-11 i sitt
förslag.
Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar avslag på tillägget om Vättersnäs 1:1.
I Elin Lagerqvist (S) yrkande gällande punkterna 1, 3-11 instämmer Kenneth
Kindblom (V), Magnus Rydh (S), Rolf Wennerhag (S) och Britt-Marie Glaad
(S).
Vidare yrkar Magnus Rydh (S) det tillägget att stadsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden ges i uppdrag att vid nyproduktion särskilt beakta att boendesegregation motverkas.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta kommunstyrelsens förslag. Härefter upptas – i skilda beslut – de framställda tilläggen, nämligen följande:
• Vättersnäs 1:1 upptas i programmet
• Punkterna 1, 3-11 i Elin Lagerqvists (S) förslag
• Magnus Rydhs (S) tilläggsyrkande
Huvudförslaget
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Vättersnäs 1:1
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på förslaget att
Vättersnäs 1:1 ska upptas i bostadsförsörjningsprogrammets del över möjligt
bostadsbyggande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit förlaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förlaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 41 ja-röster mot 40 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå förslaget.
Punkterna 1, 3-11 i Elin Lagerqvists (S) förslag
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Elin Lagerqvists
(S) förslag enligt ovan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit
förlaget.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förlaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå förslaget.
Magnus Rydhs (S) tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på Magnus Rydhs
(S) tilläggsyrkande enligt ovan. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
avslagit förlaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på förlaget.
Nej-röst för bifall till förslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i september 2009 beslutade
uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samband med översyn av ”Bättre
för alla” överväga justeringar som kan stimulera och underlätta byggandet
av mindre bostäder riktade till studenter.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen föra en fördjupad dialog med
LRF om Jönköpings möjligheter att växa samtidigt som produktiv jordbruksmark kan värnas.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med bostadsföretagen i kommunen verka för att bostadssituationen för nyanlända flyktingar förbättras.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med fastighetsägarna utreda
möjligheterna att skapa en bostadsportal för alla bostadssökande.
– ASP-gruppen ges i uppdrag att inriktningen och huvuddragen i den kommande utbyggnadsstrategin inarbetas och beaktas i nästa års förslag till
KBFP.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
och formerna för samarbetet ska utvecklas.
Justerandes signatur
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– Frågan om seniorbostäder ska ha fortsatt hög prioritet.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att på nytt förutsättningslöst pröva frågan
om marktilldelning om planerad bostadsbyggnation inte påbörjas inom angiven tid.
– Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) för perioden
2011-2015 godkänns enligt tekniska nämndens förslag.
Reservationer
C-, S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå förslaget att Vättersnäs 1:1 ska upptas i bostadsförsörjningsprogrammets del över möjligt bostadsbygande.
S- och V-grupperna reserverar sig mot besluten att avslå dels Elin Lagerqvists
(S) tillägg enligt punkterna 1, 3-11 i hennes förslag, dels Magnus Rydhs (S)
tilläggsyrkande.

Beslutet expedieras till:
Tn
Stbn
Sn
Ks
Asp-gruppen

Justerandes signatur
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§ 268

Handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer
Ks/2010:163 790
Sammanfattning
Mot bakgrund av socialnämndens bedömning att det finns skäl för en översyn
och revidering av gällande handlingsprogram ”Skydd och stöd för misshandlade kvinnor och deras barn”, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-29, § 166
har nämnden upprättat föreliggande förslag till handlingsprogram till skydd
och stöd för våldsutsatta kvinnor och deras familjer att gälla för perioden 20102014.
Beslutsunderlag
Lokalt handlingsprogram för Jönköpings kommun ”Skydd och stöd för misshandlade kvinnor och deras barn”, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-29
§ 166
Socialnämndens beslut 2010-03-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till handlingsprogram 2010-2014 – insatser för våldsutsatta kvinnor
och deras familjer i Jönköpings kommun, daterat februari 2010 med tillhörande
bilaga
Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta
kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22)
Yttrande från Kvinnojouren Jönköping, daterat 2010-05-17
Yttrande från Brottsofferjouren i Jönköping, daterat 2010-05-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-09-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer rubriceras ”Handlingsprogram 2010-2014 för
kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga” och antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år, från och med 2014, för behandling i kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-10-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer antas enligt socialnämndens förslag men rubriceJusterandes signatur
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ras fortsättningsvis ”Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn
som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga”
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år från och med 2014 för behandling i kommunfullmäktige.
– Socialnämnden ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan om insatser för
våldsverkande män i nära relationer under 2010.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Kent Ly (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Astrid Johansson (KD)
Ilan De Basso (S)
Andreas Persson (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (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 Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer rubriceras ”Handlingsprogram 2010-2014 för
kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöJusterandes signatur
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riga” och antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år, från och med 2014, för behandling i kommunfullmäktige.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan
De Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkanden
Jan-Egon Leo (M) och Lena Skaring Thorsén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Renblad (S) och Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till Ilan De Bassos
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag, nämligen
följande:
– Förslag till handlingsprogram 2010-2014 till skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och deras familjer rubriceras ”Handlingsprogram 2010-2014 för
kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga” och antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande.
– Socialnämnden ges i uppdrag att revidera handlingsprogrammet vart fjärde
år, från och med 2014, för behandling i kommunfullmäktige.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos
(S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Sn
Kvinnojouren Jönköping
Brottsofferjouren i Jönköping
Justerandes signatur
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§ 269

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun
Ks/2010:414 140
Sammanfattning
Stadsbyggnadsvision 2.0 – Staden och sjöarna antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2008. Förnyelse kring Munksjön är en av visionens fyra utvecklingsområden och där ingår att genomföra en översyn av gällande handelsstrategi,
vilket resulterat i ett förslag till ny handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun. Handelsstrategin har varit föremål för en bred remiss under
perioden 2010-04-01 t.o.m. 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-17
Samrådsredogörelse 2010-08-30 med tillhörande bilaga
Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun
Handelsutredning för detaljhandeln i Jönköpings kommun, mars 2010 (finns
tillgänglig på stadskontorets kanslienhet och vid sammanträdet)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-17 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Samrådsredogörelsen godkänns och Handelsstrategin för detaljhandeln i
Jönköpings kommun revideras i enlighet med föreslagna kompletteringar.
– Handelsstrategin för detaljhandel i Jönköpings kommun antas som riktlinjer
för bedömning av framtida handelsetableringar och ersätter den tidigare
handelsstrategin.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-09-30 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med det tillägget på sid 1 att 4:e meningen under huvudrubriken ”Sällanköpsvaruhandel” och underrubriken ”Regional handelsplats” ges följande lydelse:
”Det är huvudsakligen Jönköpings stadskärna, A6, Solåsen och Huskvarna
centrum som lockar kunder utifrån.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att först till avgörande
uppta kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i vilket kommunalrådet
Elin Lagerqvist (S) instämt. Härefter upptas kommunalrådet Elin Lagerqvists
(S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att förslå kommunfullmäktige följande:
– Samrådsredogörelsen godkänns och Handelsstrategin för detaljhandeln i
Jönköpings kommun revideras i enlighet med föreslagna kompletteringar.
– Handelsstrategin för detaljhandel i Jönköpings kommun antas som riktlinjer
för bedömning av framtida handelsetableringar och ersätter den tidigare
handelsstrategin.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Carl-Johan Stillström (S), Peter Lundvall (MP) och
Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Elin
Lagerqvists (S) tillägg vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt
ovan.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att först till avgörande
uppta kommunstyrelsens förslag. Härefter upptas Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar härefter utan omröstning att avslå Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Samrådsredogörelsen godkänns och Handelsstrategin för detaljhandeln i
Jönköpings kommun revideras i enlighet med föreslagna kompletteringar.
– Handelsstrategin för detaljhandel i Jönköpings kommun antas som riktlinjer
för bedömning av framtida handelsetableringar och ersätter den tidigare
handelsstrategin.
Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur
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§ 270

Motion om att framställa en broschyr om kulturhistoriska byggnader i vår kommun
Ks/2009:511 870
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår med hänvisning till vad som anförs i motion
2009-11-14 att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att framställa en broschyr
med enkel och lättillgänglig information om de byggnader som, enligt kommunfullmäktiges beslut i augusti 2009, är kulturhistoriskt värdefulla och ska
bevaras.
Kommunfullmäktige har 2009-11-26 § 298 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2009-11-14
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-21 § 14 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2010-01-20 § 6 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-02-09 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-09-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-09-06 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om
kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen
publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom kulturnämndens budget för verksamhetsåret 2010.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-09-22 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om
kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen
publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
– Motionen förklaras vara bifallen.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om
kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen
publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkande
Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kulturnämnden ges i uppdrag att producera ett informationsmaterial om
kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens ägo. Informationen
publiceras såväl i tryckt som i digital form.
– Kostnaden för att producera informationsmaterialet får rymmas inom nämndens ordinarie anslag.
– Motionen förklaras vara bifallen.

Beslutet expedieras till:
J Hansson
Kn

Justerandes signatur
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§ 271

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari – augusti 2010
Ks/2010:392 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för Jönköpings kommun avseende
perioden januari – augusti 2010. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för kommunkoncernen, som förutom kommunen även omfattar koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari – augusti 2010
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunrevisionens skrivelse 2010-10-12 med tillhörande revisionsrapport
avseende granskning av delårsrapporten
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-09-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-10-01 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda möjligheten att i samband med
bokslutet öronmärka medel för särskilda ändamål samt förutsättningar för
hur dessa kan disponeras utan att det står i strid med kommunallagen, andra
lagar och redovisningspraxis.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-10-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till beslut
tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att utreda möjligheten att i samband med
bokslutet öronmärka medel för särskilda ändamål samt förutsättningar för
Justerandes signatur
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hur dessa kan disponeras utan att det står i strid med kommunallagen, andra
lagar och redovisningspraxis.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkande
Acko Ankarberg Johansson (KD), Elin Lagerqvist (S), Magnus Rydh (S),
Allan Tovhult (S) och Karin Renblad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 272

Anslag för nybyggnad av stödboende för kvinnor, Kärrarps Gård
Ks/2010:284 290
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-30 § 358 att ställa 8 mnkr till tekniska
nämndens förfogande för att genomföra en ombyggnad av Kärrarps Gård till
stödboende för kvinnor. Tekniska kontoret har efter utredning av ärendet
kommit fram till att de aktuella byggnaderna är i för dåligt skick för att kunna
byggas om. Nämnden föreslår därför att byggnaderna rivs och ersätts med nybyggnation av ett stödboende för kvinnor. Investeringen beräknas därmed öka
till 12 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-10-30 § 358 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2010-05-11 § 134 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-07-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-07-21 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utöver tidigare beviljat anslag med 8 mnkr ställs ytterligare 4 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av byggnader på Kärrarps Gård och
nybyggnation av stödboende för kvinnor.
– Anslagsökningen beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utöver tidigare beviljat anslag med 8 mnkr ställs ytterligare 4 mnkr till tekniska nämndens förfogande för rivning av byggnader på Kärrarps Gård och
nybyggnation av stödboende för kvinnor.
– Anslagsökningen beaktas i förslag till VIP 2011-2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Yrkande
Karin Renblad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 273

Exploateringsavtal med ELL-EFF Fastigheter AB avseende byggnation av flerbostadshus inom norra delen av Östra Kajen
Ks/2010:410 250
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom norra delen
av exploateringsområdet Östra Kajen i Jönköping. Avtalspart är ELL-EFF Fastigheter AB (Länsförsäkringar). Inom exploateringsområdet planeras flerbostadshus med totalt 50 lägenheter som kommer att upplåtas med hyresrätt.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-14 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 225 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Exploateringsavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Exploateringsavtal upprättat med ELL-EFF Fastigheter AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Exploateringsavtal upprättat med ELL-EFF Fastigheter AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
ELL-EFF Fastigheter AB
Tn
L Johannesson
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§ 274

Exploateringsavtal med Lustgården Invest AB avseende byggnation
av flerbostadshus inom norra delen av Östra Kajen
Ks/2010:411 250
Sammanfattning
Förslag till exploateringsavtal har upprättats för byggnation inom norra delen
av exploateringsområdet Östra Kajen i Jönköping. Avtalspart är Lustgården
Invest AB. Inom exploateringsområdet planeras flerbostadshus med totalt 66
lägenheter som kommer att upplåtas med hyresrätt.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-14 beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 226 med tillhörande tjänsteskrivelse
Översiktskarta
Exploateringsavtal med Lustgården Invest AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Exploateringsavtal upprättat med Lustgården Invest AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Exploateringsavtal upprättat med Lustgården Invest AB avseende flerbostadshus inom Östra Kajen i Jönköping godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Lustgården Invest AB
Tn
L Johannesson
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§ 275

Antagande av detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings
kommun
Ks/2010:406 214
Sammanfattning
Planförslaget har upprättats som förberedelse för ytterligare utbyggnad av bostäder i Hisingstorpsområdet. Utbyggnaden i de tre första etapperna är i stort
sett klar och etapp 4 A pågår. Den nu aktuella etappen, 4 B, omfattar området
för flerbostadshus.
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-09-16 beslutat godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-09-16 § 301 med tillhörande tjänsteskrivelse och planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings kommun, daterad
2010-09-16 antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings kommun, daterad
2010-09-16 antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Protokollsanteckning
Pelle Nordin (S) för S-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Vi anser att detaljplanens skisser för lägenheterna bör omarbetas innan beslut
om bygglov tas. Den nuvarande utformningen uppfyller ej kraven i kommunens dokument ’Bättre för alla’. Ett krav som var ett skall-krav vid tävlingen
om markanvisning om aktuellt område. Som vi ser det uppfyller inte de mindre
lägenheterna dessa krav.
När en tävling genomförs satsar de deltagande företagen personellt och ekonomiskt på att få fram ett bidrag. När sedan marktilldelning görs och bygglov
beviljas måste självklart de krav som ställts på byggnationen när tävlingen utlystes uppfyllas av den som tilldelats byggrätten.”
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Kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Hisingstorp 1:1, etapp 4 B, Jönköpings kommun, daterad
2010-09-16 antas.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen via stbn
Stbn
Mn
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§ 276

Medborgarförslag om arbetstid i kommunal hemtjänst och kommunala äldreboenden
Ks/2010:203 730
Sammanfattning
Carina Lööv och Annica Albertsson föreslår i medborgarförslag, daterat
2010-04-15, att Jönköpings kommun påbörjar en försöksverksamhet med sex
timmars arbetsdag med heltidslön inom den kommunala hemtjänsten och de
kommunala äldreboendena. Vidare föreslås att kommunen utbildar/fortbildar
fler till arbete inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 98 beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen som remitterat ärendet till socialnämnden och personalutskottet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2010-04-15
Socialnämndens beslut 2010-08-24 § 157 med tillhörande tjänsteskrivelse
Personalutskottets beslut 2010-09-08 § 76 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-09-28 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådsyttrandet översänds som svar på medborgarförslaget.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-10-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådsyttrandet översänds som svar på medborgarförslaget.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-10-28
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunalrådsyttrandet översänds som svar på medborgarförslaget.
– Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslutet expedieras till: C Lööv, Sn, Pu
Justerandes signatur
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§ 277

Ledamot, 2:e vice ordförande samt ersättare i valberedningen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-10-28 att Ilan De Basso (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i
valberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
– Ilan De Basso (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i valberedningen utses nuvarande
ersättaren Tord Sundqvist (S).
– Till ny ersättare i valberedningen utses Andreas Persson (S), Våeryd 14,
560 31 Tenhult.
Beslutet expedieras till:
I De Basso
T Sundqvist
A Persson
Valberedningen
Löneservice
U Freijd
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§ 278

Ledamot, vice ordförande samt ersättare i jämställdhetskommittén
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-10-28 att Ilan De Basso (S) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot tillika vice ordförande i jämställdhetskommittén.
Kommunfullmäktiges beslut
– Ilan De Basso (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika vice ordförande utses nuvarande ersättaren Andreas
Persson (S).
– Till ny ersättare i jämställdhetskommittén utses Lynn Carlsson (S), Vättergatan 34, 563 32 Gränna.
Beslutet expedieras till:
I De Basso
A Persson
L Carlsson
Jämställdhetskommittén
Löneservice
U Freijd
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§ 279

Ledamot i Regionförbundet Jönköpings län
Valberedningen anmäler i skrivelse 2010-10-28 att Peter Persson (S) har hemställt om entledigande från rubricerat uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
– Peter Persson (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i Regionförbundet Jönköpings län utses nuvarande ersättaren Lynn Carlsson (S).
– Till ny ersättare i Regionförbundet utses Magnus Rydh (S),
Herrgårdsvägen 22, 561 44 Huskvarna.
Beslutet expedieras till:
P Persson
L Carlsson
M Rydh
Regionförbundet Jönköpings län
Löneservice
U Freijd
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§ 280

Avslutning
Peter Jutterström (M) framför på samtliga gruppledares vägnar ett tack till ordförande Anna Mårtensson (FP) och de övriga presidieledamöterna för ett engagerat och väl genomfört arbete under den gångna mandatperioden. Kommunfullmäktiges sammanträden har på presidiets initiativ i flera avseenden utvecklats under perioden. Vidare har presidiet på ett utmärkt sätt representerat kommunfullmäktige och Jönköpings kommun i många olika sammanhang. Avslutningsvis tackas kommunfullmäktiges tjänstemän och personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet för ett väl genomfört arbete.
Anna Mårtensson tackar för tiden som kommunfullmäktiges ordförande och
för förtroendet att leda fullmäktigeförsamlingens arbete. Uppdraget har inneburit många upplevelser och nya erfarenheter. Ordföranden önskar samtliga god
fortsättning i det politiska uppdraget eller i annat värv.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Lars-Evert Sahlin (S) tackar för
den snart avslutade mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till ordföranden
som alltid varit väl förberedd och på ett stimulerande och tydligt sätt lett kommunfullmäktiges arbete. Anna Mårtensson tillönskas framgång på den politiska
banan. Lars-Evert Sahlin vill, utöver kommunfullmäktiges tjänstemän och personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet, även rikta ett tack till teckenspråkstolkarna
och till dem som ansvarat för radio- och TV-utsändningarna. Lars-Evert Sahlin
avslutar med att läsa versen ”Ord” ur Alf Henriksons samling ”Underfund”.
Ordförande Anna Mårtensson avslutar sammanträdet.
Kommunfullmäktige samlas härefter till avslutningsceremoni i Spegelsalen på
Stora Hotellet. Ordföranden tillsammans med de övriga presidieledamöterna
tackar avgående ledamöter och ersättare samt överlämnar gåvor till dem.
Ordförande Anna Mårtensson riktar ett särskilt tack till Inger Ekengard (C),
Rune Frisk (S), Peter Persson (S), Karin Renblad (S) och Allan Wendefors
(KD) som varit verksamma i kommunfullmäktige under mycket lång tid. De
nämnda ledamöterna tackar var för sig för tiden i kommunfullmäktige.
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