JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-11

Plats och tid

Erik Dahlbergsgymnasiet, Aulan, Jönköping, kl 17.00 - 20.15

Beslutande

Se bifogad förteckning

Övriga närvarande

Sven Eliasson, chefsjurist
Anita Ström, kommunalrådssekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Utses att justera

Alf Gustafsson (S) och Astrid Johansson (KD)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping, 2010-11-18 kl 08.15

Underskrifter

1

Paragraf 281-311

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Åke Johansson § 281-287

Anders Hulusjö § 288-311

Alf Gustafsson

Astrid Johansson

Justerande

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

Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde

2010-11-11

Datum för anslags uppsättande

2010-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontorets kanslienhet, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2010-12-10

Närvarologg för ordinarie ledamöter
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2010
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Agneta Hugander (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Dan Sylvebo (M)
Gun Lusth (M)
Marie Lundberg (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Sara Larsson (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Therese Hulusjö (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Carin Berggren (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Carolina Pettersson (S)

Logg
Från kl. 17.00
Priya Joshi autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Pontus Vallin autoers. kl. 17.00 till kl. 17:15, ord. ankom kl. 17:15
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Bert Åke Näslund autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Stagmo autoers. kl. 17.00 till kl. 17:09, ord. ankom kl. 17:09
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
Ingemar Ericsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ingvar Åkerberg autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
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
Octavio Rodriguez autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00

Ledamot
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Helen Plym (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Marie Alonso (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Emma Kramer (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Jonas Grahn (SD)
Björn Runn (SD)
Kristina Winberg (SD)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anders Gustafsson 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
Vanja Karlsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Henric Andersson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
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§ 281

Inledning
Åke Johansson (C), i egenskap av ålderspresident, öppnar sammanträdet och
hälsar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till den nya
mandatperioden. Därefter informerar Åke Johansson (C) om regler i kommunfullmäktiges arbetsordning m.m.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 282

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med den ändringen
att ärende 11 Interpellationer utgår då några sådana inte har inkommit.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 283

Förteckning över valda kommunfullmäktige samt placeringslista
Förteckning över valda kommunfullmäktige och upprättad placeringslista har
tidigare utsänts.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ålderspresidenten beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förteckningen över valda kommunfullmäktige samt upprättad placeringslista för kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 284

Genomförande av val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress
Sammanträdet ajourneras för genomförande av val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress för mandatperioden 2011-2015.
Efter genomfört val återupptas sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 285

Val av valberedning för mandatperioden
Kommunfullmäktige har att förrätta val av valberedning för mandatperioden.
Efter yrkande av AnneMarie Grennhag för M-, KD-, FP-, C- och MP-grupperna och Ilan De Basso för S-gruppen beslutar kommunfullmäktige att till
valberedning välja:
Ledamöter
Peter Jutterström (M)
Maggy Larsson (M)
Erik Arnalid (KD)
Inger Gustafsson (FP)
Åke Johansson (C)
Kerstin Klasson (MP)
Alf Gustafsson (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Jan Ericson (S)
Ersättare
Stellan Sandberg (M)
Per Johansson (M)
Astrid Johansson (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Anders Samuelsson (C)
Gunvor Runström (MP)
Carina Sjögren (S)
Tord Sundqvist (S)
Mona Forsberg (S)
Härefter beslutar kommunfullmäktige följande:
– Peter Jutterström (M) väljs till valberedningens ordförande
– Erik Arnalid (KD) väljs till valberedningens förste vice ordförande
– Alf Gustafsson (S) väljs till valberedningens andre vice ordförande
Slutligen beslutar kommunfullmäktige följande beträffande tjänstgöringsordning för ersättare/partigruppsbildning:
– Vid förfall för ledamot inkallas ersättare i första hand efter partitillhörighet
och i andra hand efter partigrupp, i båda alternativen i den inbördes ordning
de upptagits i protokollet. Med partigrupp avses (M), (KD), (FP), (C) och
(MP) tillsammans respektive (S) och (V) tillsammans.
– I de fall det enligt ovanstående regler inte finns ersättare för tjänstgöring ska
ersättare inkallas i den ordning de upptagits i protokollet.
Beslutet expedieras till: De valda, U Freijd, löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 286

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för den nyvalda valberedningens överläggning inför
val av kommunfullmäktiges presidium.
Efter genomförd överläggning återupptas sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 287

Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden
Kommunfullmäktige har att välja sitt presidium. Presidiet utgörs av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Mandattiden sammanfaller med kommunfullmäktiges mandattid.
Val av ordförande
Valberedningens tjänstgörande ordförande Erik Arnalid (KD) yrkar att Anders
Hulusjö (KD) väljs till kommunfullmäktiges ordförande.
Valberedningens andre vice ordförande Alf Gustafsson (S) med instämmande
av Jerry Hansson (V) yrkar att Lars-Evert Sahlin (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande.
Ålderspresidenten ställer proposition på Erik Arnalids (KD) förslag respektive
Alf Gustafssons (S) m.fl. förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Ålderspresidenten meddelar att sluten omröstning ska förrättas.
Kommunfullmäktige utser Alf Gustafsson (S) och Astrid Johansson (KD) till
röstkontrollanter under omröstningen. Upprop förrättas och de röstande avger
sina valsedlar i en valurna.
Efter avslutat upprop genomför ålderspresidenten och röstkontrollanterna
sammanräkning av rösterna.
Efter röstsammanräkningen tillkännager ålderspresidenten att 81 godkända
valsedlar har avlämnats. Av dessa upptar 50 namnet Anders Hulusjö och 31
namnet Lars-Evert Sahlin. Kommunfullmäktige har alltså beslutat att välja
Anders Hulusjö (KD) till kommunfullmäktiges ordförande för innevarande
mandatperiod.
Valsedlarna läggs under överinseende av röstkontrollanterna i ett kuvert som
förseglas och undertecknas av ålderspresidenten och röstkontrollanterna.
Val av förste vice ordförande
Härefter upptar kommunfullmäktige val av förste vice ordförande.
På förslag av valberedningens tjänstgörande ordförande Erik Arnalid (KD)
beslutar kommunfullmäktige att välja Johnny Lilja (M) till förste vice ordförande i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.
Val av andre vice ordförande
Slutligen upptar kommunfullmäktige val av andre vice ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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På förslag av valberedningens andre vice ordförande Alf Gustafsson (S) beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Evert Sahlin (S) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att till kommunfullmäktiges presidium välja:
– Anders Hulusjö (KD), ordförande
– Johnny Lilja (M), förste vice ordförande
– Lars-Evert Sahlin (S), andre vice ordförande
Efter nu förrättat val inträder kommunfullmäktiges presidium i tjänstgöring.
Ålderspresident Åke Johansson (C) överlämnar ordförandeklubban och ordförandekedjan till Anders Hulusjö (KD).
Anders Hulusjö (KD) tackar för visat förtroende.

Beslutet expedieras till:
De valda
U Freijd
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 288

Kommunfullmäktiges återstående sammanträden 2010
Sammanfattning
Enligt tidigare antagen sammanträdesplan hålls kommunfullmäktiges återstående sammanträden 2010 enligt följande:
2010-11-25 kl 14.00 (VIP)
2010-12-16 kl 17.00
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Kommunfullmäktiges återstående sammanträden fastställs enligt ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 289

Meddelanden
Anmäls:
Kommunrevisionens rapport 2010-10-12 ”Granskning av rekrytering av
familjehem samt uppföljning av familjehemsplaceringar”.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandet läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 290

Motion om utställning av kommunens konst
Ks/2010:486 865
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) konstaterar i motion 2010-11-07 att Jönköpings kommun har en konstskatt i sin ägo och anser att denna åtminstone någon gång
varje år bör vara tillgänglig för en bredare publik. Motionären anser vidare att
kulturnämnden bör ges i uppdrag att sammanställa en konstkatalog över måleri,
skulptur, muralmålningar o.s.v. för att ge kommuninvånare möjlighet att på
egen hand utforska och ta del av konstskatten. Mot denna bakgrund föreslår
motionären att kommunen årligen arrangerar en bredare utställning av konst i
kommunal ägo samt att kulturnämnden ges i uppdrag att sammanställa en katalog över konst i kommunal ägo.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.

Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-11-11

§ 291

Motion om Madängen i Huskvarna
Ks/2010:490 210
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion 2010-11-07 föreslår Britt-Marie
Glaad (S) att det på Madängen byggs nya lokaler för kommunala förvaltningar
samt en större samlingslokal. I de nya lokalerna kan bottenplan och gatuplan
inrymma t.ex. handel och restaurangverksamhet. Vidare föreslås att Stadshuset
i Huskvarna omvandlas till bostadshus, gärna seniorboende.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
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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§ 292

Motion om trafiksäker miljö vid förskolor och skolor
Ks/2010:489 500
Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) och Magnus Rydh (S) konstaterar i motion 2010-11-07
att det vid nybyggnation av förskolor och skolor finns en medveten trafikplanering för en trygg och säker trafikmiljö och att förbättrande åtgärder vidtagits
vid ett flertal äldre skolor där trafiksituationen förändrats. Motionärerna anför
att många har reagerat mot trafikmiljön runt Engelska skolan i Huskvarna, som
etablerats i ett område som tidigare var avsett för annan verksamhet, och föreslår mot denna bakgrund att Jönköpings kommun utarbetar riktlinjer för trafikmiljön runt förskolor/skolor samt för skolgårdsmiljöer vid etablering i redan
befintliga lokaler.
Beslutsunderlag
Motion 2010-11-07
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
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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§ 293

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om omprövning av skötselplaner för naturvårdsområden

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om omprövning av skötselplaner för naturvårdsområden överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
O Wihlborg
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 294

Fråga om vårdnadsbidraget
Ks/2010:491 600
Magnus Rydh (S) anför att det av kommunens hemsida framgår att från och
med 2011-01-01 förväntas vårdnadsbidraget förändras från att erbjudas barn i
åldern 1-2 år till barn i åldern 1-3 år. Frågeställaren vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) vilka bakomliggande
ambitioner den politiska majoriteten har när det gäller vårdnadsbidraget i Jönköpings kommun.
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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§ 295

Antagande av mål- och samverkansdokument 2011-2015 ”Psykisk
hälsa – barn och unga”
Ks/2010:424 009
Sammanfattning
Sedan augusti 2009 har Jönköpings kommun, Landstinget i Jönköpings län och
Eksjö kommun samarbetat för att finna former för att främja den psykiska hälsan hos barn och unga samt för att motverka psykisk ohälsa. Detta har skett
genom projektet ”Modellområde psykisk hälsa – barn och unga”, ett utvecklingsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet har resulterat i föreliggande förslag till mål- och samverkansdokument
för perioden 2011-2015 med förslag till handlingsplan för perioden 2011-2013.
Mål- och samverkansdokumentet med handlingsplan som avser Jönköpings
kommun och Jönköpings läns landsting behandlas av kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige.
Beslutsunderlag
”Psykisk hälsa – barn och unga”; mål- och samverkansdokument 2011-2015
med handlingsplan 2011-2013
Fritidsnämndens beslut 2010-09-16 § 92 med tillhörande tjänsteskrivelse
Gymnasienämndens beslut 2010-09-20 § 100 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-09-21 § 106 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2010-09-21 § 177 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-10-13 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Mål- och samverkansdokument ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015”
med handlingsplan för 2011-2013 antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådsyttrandet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av Samverkansorganet
för barn och ungdom (SBU) vad gäller organisation och uppgifter samt besluta om förändringar som överensstämmer med föreliggande mål- och
samverkansdokument. Uppdraget ska vara genomfört senast 2011-01-31.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Mål- och samverkansdokument ”Psykisk hälsa – barn och unga 2011-2015”
med handlingsplan för 2011-2013 antas med de kompletteringar och ändringar som föreslås i kommunalrådsyttrandet.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av Samverkansorganet
för barn och ungdom (SBU) vad gäller organisation och uppgifter samt besluta om förändringar som överensstämmer med föreliggande mål- och
samverkansdokument. Uppdraget ska vara genomfört senast 2011-01-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Yrkande
Mats Green (M), Magnus Rydh (S), Inger Gustafsson (FP), Anna Mårtensson
(FP), Simon Rundqvist (KD), Mona Forsberg (S), Peter Lundvall (MP) och
Jerry Hansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Eksjö kommun
Fn
Gn
Sbn
Sn
Kn
Ks
SBU
Styrgruppen, ordf. E Wargren
Projektledare U Grahnat
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§ 296

Redovisning av parlamentariska kommitténs uppdrag angående
arvodering av förtroendevalda
Ks/2010:290 024
Sammanfattning
I samband med kommunstyrelsens behandling av parlamentariska kommitténs
slutrapport 2010-06-22 § 232 beslutades att ge kommittén i uppdrag att återuppta arbetet och att genomföra en översyn av regelverket rörande sammanträdesarvoden, inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utredningen skulle belysa grunder och nivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden. Den
parlamentariska kommittén har överlämnat sin rapport daterad 2010-10-15.
I rapporten lämnar kommittén följande förslag till kommunfullmäktige att gälla
från och med 2011-01-01:
1. Sammanträdesarvodet ändras innebärande att för 1:a timmen utgår
en ersättning som motsvarar 0,5 % av grundbeloppet.
2. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ändras innebärande att ersättning
utbetalas med ett belopp som maximalt motsvarar 1/165-del av grundbeloppet per timme.
3. Beredskapstid som beslutats av områdesnämnd för 1:e vice ordförande
eller ledamot i social områdesnämnd ersätts med 0,5 % av grundbeloppet per påbörjat dygn.
4. Förrättningsarvode ska utgå till en person som företräder ett kommundelsråd på nämndssammanträde.
5. Förtroendevald ska redovisa sammanträdes- och förrättningstid samt
förlorad arbetsförtjänst senast 6 månader efter den tidpunkt då sammanträde hållits eller förrättning genomförts. Utbetalning av ersättning för
redovisning som inkommit senare än 6 månader efter mötes- eller förrättningstidpunkten prövas av personalutskottet i särskild ordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 232
Rapport 2010-10-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-10-15 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.
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– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i arbetet med VIP 2011 – 2013 beakta
de ökade kostnaderna – beräknade till 240 tkr – för sammanträdesarvoden
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Ordföranden gör det förtydligandet under punkten 2 i parlamentariska kommitténs förslag att maximalt belopp som utbetalas gäller per timme.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Den parlamentariska kommitténs förslag bifalls.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i arbetet med VIP 2011 – 2013 beakta
de ökade kostnaderna – beräknade till 240 tkr – för sammanträdesarvoden
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av kommunstyrelsens ordförande beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på kommande partiöverläggningar.
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§ 297

Principer för koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus AB för 2010
Ks/2010:440 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska enligt fastställt gemensamt ägardirektiv årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag,
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med att årsredovisningen behandlas vid respektive dotterbolags årsstämma.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB:s protokoll 2010-10-11 § 61 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB föreslås fastställa följande principer för koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelning för verksamhetsåret 2010:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt ”Förordning
(2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag”.
Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag,
varvid 73,7 % återföres till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp minst
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp
minst motsvarande 50 % av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet
kapital. Dessutom skall eventuell därefter skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återföres till bolaget i form av aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
• Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks
Justerandes signatur
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Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier
som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om de koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar som skall fastställas
vid årsstämmor 2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköpings Rådhus AB föreslås fastställa följande principer för koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelning för verksamhetsåret 2010:
• Från bostadsbolagen ska utgå koncernbidrag enligt ”Förordning
(2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag”.
Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag,
varvid 73,7 % återföres till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
• Från Jönköping Energi AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp minst
motsvarande en tredjedel av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Från Jönköping Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag med ett belopp
minst motsvarande 50 % av resultatet efter finansiella poster och som
fastställs i samband med koncernbokslut 2010.
• Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
• Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets resultat efter finansiella poster.
• Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat AB ska utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet
kapital. Dessutom skall eventuell därefter skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återföres till bolaget i form av aktieägartillskott.
• Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
• Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks
Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier
som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om de koncernbidrag, aktieägartillskott och utdelningar som skall fastställas
vid årsstämmor 2011.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Yrkande
Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 298

Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010
Ks/2010:429 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2010-10-11 § 58 överlämnat delårsrapport för perioden januari – augusti 2010.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2010-10-11 från vice VD för Jönköpings Rådhus AB
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2010-10-11 § 58 med tillhörande delårsrapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari – augusti 2010 läggs till
handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 299

Nytt samverkansavtal avseende naturbruksgymnasierna i länet
Ks/2010:401 612
Sammanfattning
Landstinget i Jönköpings län är huvudman för naturbruksutbildningen i Jönköpings län i ett samverkansområde med länets 13 kommuner.
Utvecklingsrådet för naturbruksutbildning i Jönköpings län har upprättat ett
förslag till ett nytt samverkansavtal att gälla för tiden 2012-01-01 till och med
2016-12-31. Till förslaget har bilagts ett förslag till överenskommelse mellan
Landstinget och länets kommuner om återföring av skatteintäkter som avser
genomförd skatteväxlig för naturbruksprogram.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal – naturbruksutbildning i Jönköpings län,
daterat 2010-09-01
Förslag till överenskommelse om återföring av skatteintäkt avseende genomförd skatteväxling för naturbruksprogram, daterat 2010-09-01
Gymnasienämndens beslut 2010-10-18 § 110 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-10-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-10-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län
för perioden 2012-2016 godkänns.
– Återföring av skatteintäkt till Landstinget i Jönköpings län avseende felaktigt beräknad lokalkostnad i skatteväxling för naturbruksprogram, belastar
kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret 2011.
– Anslag motsvarande felaktigt beräknad lokalkostnad överförs från gymnasienämnden till kommunstyrelsen i förslag till VIP 2011-2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag med följande
tillägg:
– Hos Landstingsstyrelsens delegation för regional utveckling anhålls om att
det utarbetas en differentierad prislista inom naturbruksutbildningen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län
för perioden 2012-2016 godkänns.
– Återföring av skatteintäkt till Landstinget i Jönköpings län avseende felaktigt beräknad lokalkostnad i skatteväxling för naturbruksprogram, belastar
kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret 2011.
– Anslag motsvarande felaktigt beräknad lokalkostnad överförs från gymnasienämnden till kommunstyrelsen i förslag till VIP 2011-2013.
– Hos Landstingsstyrelsens delegation för regional utveckling anhålls om att
det utarbetas en differentierad prislista inom naturbruksutbildningen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Gn
Stadsdirektören
Ekonomichefen
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§ 300

Slutredovisning av nybyggnad, Fagerslätts förskola i Huskvarna
Ks/2010:366 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 § 190 lämnat en slutredovisning som avser
en ny förskola i Fagerslätt, Huskvarna.
Byggnationen startades i augusti 2008 och verksamheten kom igång i augusti
2009. Projektet har finansierats inom anslagen för investeringsram för nya förskolor och finns förtecknat i Verksamhets- och investeringsplan. Den redovisade totala utgiften för investeringen uppgår till 22 538 tkr, vilket är ett överskott
gentemot budget med 162 tkr. Stadskontoret har reviderat investeringsutgiften
jämfört med vad tekniska nämnden redovisar. Orsaken är att del av projekteringskostnaden är gemensam för samtliga ramförskolor. Dessa kostnader har
därför fördelats på andra ramförskolor och påverkar hyresnivån på aktuellt objekt. Vidare redovisas en avvikelse i lokalyta om totalt 42 kvm BRA jämfört
med det upprättade lokalprogrammet. Stadskontoret redogör i yttrandet,
2010-09-28, för orsakerna till denna skillnad.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 190 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning 2010-06-23
Stadskontorets yttrande 2010-09-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-09-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Fagerslätt, med de
kompletteringar som framgår av stadskontorets yttrande, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Fagerslätt, med de
kompletteringar som framgår av stadskontorets yttrande, godkänns.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 301

Slutredovisning av nybyggnad, Backamo förskola i Bankeryd
Ks/2010:367 291
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 § 191 lämnat en slutredovisning som avser
en ny förskola med ett nytt produktionskök i Backamo, Bankeryd.
Byggnationen startades i augusti 2008 och verksamheten kom igång i augusti
2009. Projektet har finansierats inom anslagen för investeringsram för nya förskolor och finns förtecknat i Verksamhets- och investeringsplan. Den redovisade totala utgiften för investeringen uppgår till 20 035 tkr, vilket är ett överskott
gentemot budget med 1 465 tkr. Stadskontoret har reviderat investeringsutgiften jämfört med vad tekniska nämnden redovisar. Orsaken är att del av projekteringskostnaden är gemensam för samtliga ramförskolor. Dessa kostnader har
därför fördelats på andra ramförskolor och påverkar hyresnivån på aktuellt objekt. Vidare noteras att antalet inskrivna barn avviker med 9 barn och det redovisas en avvikelse i lokalyta om totalt 43 kvm BRA jämfört med det upprättade
lokalprogrammet. Stadskontoret redogör i yttrandet, 2010-10-04, för orsakerna
till dessa skillnader.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 191 med tillhörande tjänsteskrivelse
Hyresredovisning 2010-06-28
Stadskontorets yttrandet 2010-10-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-10-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Backamo, med
stadskontorets kompletteringar, godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende förskolan Backamo, med
stadskontorets kompletteringar, godkänns.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 302

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2011
Ks/2010:412 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2011.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2011 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2011 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Yrkande
Åke Johansson (C) och Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar att stadskontorets upprättade sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2011 fastställs.
Kommunfullmäktiges beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige 2011 fastställs.
Beslutet expedieras till: Enligt sändlista i akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 303

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2010:435 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt § 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt § 34 i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 304

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2010:436 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2010-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige överlämnas till kommunfullmäktige enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 305

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd
Ks/2010:438 009
Sammanfattning
Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska nämnd
två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år
från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat
redovisning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som inte avgjorts av nämnd inom ett
år överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som inte avgjorts av nämnd inom ett
år överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade medborgarförslag som inte avgjorts av nämnd
inom ett år läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 306

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2010:437 009
Sammanfattning
Enligt allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska nämnd
två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats med
anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-10-27
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2010-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 307

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Dan Sylvebo (M)
Dan Sylvebo (M) anhåller i skrivelse 2010-11-07 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Dan Sylvebo (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
D Sylvebo
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 308

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Carin Berggren (KD)
Carin Berggren (KD) anhåller i skrivelse 2010-10-12 om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Carin Berggren (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
C Berggren
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 309

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Urban Blomberg (M)
Urban Blomberg (M) anhåller i skrivelse 2010-10-05 om entledigande från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Urban Blomberg (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
U Blomberg
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 310

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Björn Runn (SD)
Björn Runn (SD) anhåller i skrivelse 2010-11-01 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Björn Runn (SD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
B Runn
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 311

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Dina Friis (M)
Dina Friis (M) anhåller i skrivelse 2010-11-04 om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Dina Friis (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
D Friis
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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