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§ 226

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning. Vidare beslutar
kommunfullmäktige att överlägga samtidigt i ärendena 11 och 12 innan beslut fattas i respektive ärende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4
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§ 227
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-06-25 att avslå överklagande över kommunfullmäktiges beslut 2012-03-29 § 90 att anta detaljplan för skola på BankerydsTorp 1:249 m.fl. i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens beslut 2012-07-03 att utse Per Svenhall (SD) till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Jonas Grahn (SD) och till följd av detta utse Rolf
Lorentsson (SD) till ny ersättare.
Socialnämndens beslut 2012-06-19 § 106 om uppföljning av handlingsprogram
för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga.
Ordföranden hälsar den nye ledamoten och den nye ersättaren välkomna till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Motion om att utveckla Sannaängen till ett friluftområde
Ks/2012:355 800
Sammanfattning
Barbro Eng (M) och Peter Lundvall (MP) anför i motion inkommen
2012-08-08 att det i dagsläget råder en osäkerhet kring hur området Sannaängen ska utvecklas. Det finns därför ett behov av att kommunen tar ett helhetsgrepp för att utveckla området. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Uppdrag ges till berörda nämnder att utveckla Sannaängen till ett friluftsområde inom staden samt att en detaljplan respektive skötselplan upprättas för
området.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-08
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
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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§ 229

Motion om ett åtgärdsprogram för invasiva arter
Ks/2012:366 430
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion inkommen 2012-08-27 att olika växtarter under lång tid har spridits över jordens yta. De flesta arter medför inga problem i den nya miljön men andra uppvisar ett invasivt beteende. De tillväxer i
antal, konkurrerar ut inhemska arter och leder därmed till en minskning av den
biologiska mångfalden. De invasiva arterna medför också stora kostnader då
vissa av arterna påverkar jordbruk, skogsbruk eller fiske på olika sätt.
Sverige saknar effektiv lagstiftning för att hejda vidare införsel då man har valt
att invänta EU-regler inom området. Mycket lite har gjorts i Sverige för bekämpning av invasiva arter och i de fall åtgärder har vidtagits har fokus legat
vid ett fåtal arter. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Jönköpings kommun upprättar ett åtgärdsprogram för invasiva arter.
– Ett projekt inleds för bekämpning av Kanadensiskt gullris och Jättebalsamin.
– Medborgarna informeras om invasiva arter och behovet av bekämpning.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
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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§ 230

Motion om att göra Vättern till ett riksintresse för vattenförsörjningen
Ks/2012:369 340
Sammanfattning
Alf Gustafsson för S-gruppen anför i motion 2012-08-29 att Vättern är en av
Europas största dricksvattentäkter med unika naturområden. Samtliga kommuner runt Vättern lämnade, via Vätternvårdsförbundet,i december 2010 in en
ansökan till Havs- och Vattenmyndigheten för att få Vättern klassad som vattenskyddsområde. Hela Vättern är förklarat Natura 2000-område inom EU:s
nätverk för värdefull och skyddsvärd natur.
I kontrast till ovanstående pågår verksamhet i och omkring Vättern som riskerar att inverka negativt på växt- och djurlivet liksom på dricksvattenkvaliteten.
Som exempel nämns provborrningar för en eventuell framtida gruvbrytning
och försvarsmaktens flyg- och skjutövningar. Mot denna bakgrund föreslår
motionären följande:
– Jönköpings kommun ställer sig bakom och börjar arbeta för att Vättern ska
bli ett riksintresse för vattenförsörjning.
– Jönköpings kommun arbetar för att begränsa försvarsmaktens tillstånd att
hålla sin flyg- och skjutverksamhet i och över Vättern.
Beslutsunderlag
Motion 2012-08-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
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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§ 231

Motion om en vision för Tabergsådalen
Ks/2012:371 260
Sammanfattning
Carina Sjögren (S) och Susanna Björkman (S) anför i motion inkommen
2012-08-29 att Jönköpings kommun har haft ett framgångsrikt arbete med
stadsbyggnadsvisionen vilket har inneburit ett lyft för kommunen i form av
bl.a. ökad befolkning och nya företag vilket Torsviks industriområde är ett exempel på. Ytterligare utbyggnad av Torsvik är att vänta när arbetet inom Log
Point AB bidrar till att området växer mot Vaggeryd. Det är därför viktigt att
förbereda Tabergsådalen på de positiva utmaningar som väntar i form av ökat
krav på boende och samhällsservice. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att en Vision Tabergsådalen arbetas fram.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-08-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
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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§ 232

Motion om trafiksystem på cykelbanor
Ks/2012:372 312
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i motion 2012-08-29 att med ökande antal cyklister på
cykelbanorna har olyckor där cyklister krockar med varandra ökat. Olyckorna
sker oftast där cykelbanor går ihop och sikten är skymd. Motionären anser att
det bör kunna vara möjligt att införa samma regler på cykelbanenätet som på
gatunätet med ett antal ”huvudvägar” med väjningsplikt för anslutande cykelbanor samt att göra högerregeln gällande i övriga fall. Mot denna bakgrund
föreslår motionären följande:
– Möjligheten att införa ett cykelhuvudvägnät med väjningsplikt för anslutande cykelvägar utreds.
Beslutsunderlag
Motion 2012-08-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
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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§ 233

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om bullervall vid Vätterslund

b)

om gång och cykelväg mellan Jönköping och Bankeryd

c)

om förbindelser och hjälp till IKHP

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om bullervall vid Vätterslund överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om gång och cykelväg mellan Jönköping och Bankeryd
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om förbindelser och hjälp till IKHP överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
M Ek
U Isaksson
Stbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 234

Interpellation om ledsagning inom Jönköpings kommun
Ks/2012:240 700
Sammanfattning
Mona Forsberg (S) anför i interpellation inkommen 2012-04-25 att det i majoritetens kommunprogram står skrivet:
”Unga med funktionsnedsättningar ska ges samma möjlighet som andra barn
och unga när det gäller en aktiv och meningsfull fritid” (s.23). ”Människor med
funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som
alla andra att leva ett självständigt liv…”(s. 25).
Med anledning härav vill Mona Forsberg (S) fråga kommunalrådet Andreas
Sturesson (KD) följande:
– Anser du att Jönköpings kommun lever upp till kommunprogramet med
anledning av de besparingar som görs på ledsagning?
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 109 beslutat att medge att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-31
av kommunalrådet Andreas Sturesson (KD). Kommunfullmäktige beslutade
2012-05-31 § 151 att besvarandet av interpellationen senareläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-08-30.
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-04-25
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) interpellationssvar 2012-08-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 235

Interpellation om arbetsmarknadsläget för funktionshindrade
Ks/2012:322 030
Sammanfattning
Baris Belge (S) anför i interpellation inkommen 2012-06-20 att en aktiv arbetsmarknadspolitik krävs för att även personer med nedsatt rörelseförmåga
ska få tillgång till hela den ordinarie arbetsmarknaden. Enligt revisionens
granskning av kommunens verksamhet för arbetsmarknadsfrågor framgick att
AMA haft svårigheter att finna möjliga arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kommunfullmäktiges mål är inte alldeles tydliga avseende
personer med funktionshinder och åtgärderna är uppenbarligen otillräckliga.
Mot denna bakgrund vill Baris Belge (S) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M) följande:
– Vilka ytterligare åtgärder avser majoriteten att vidta för att vända på utvecklingen?
– Hur står vi oss i arbetet med att bereda dessa grupper arbete i jämförelse
med andra kommuner?
Kommunfullmäktige har 2012-06-20 § 196 beslutat att medge att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-08-30
av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström
(M).
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-06-20
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterströms (M)
interpellationssvar 2012-08-20
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236

Fråga om den kommunala vuxenutbildningen
Ks/2012:374 615
Pelle Nordin (S) anför att nedskärningarna inom vuxenutbildningen i Jönköping slår mot människor som har ambitioner att vidareutbilda sig. Mot denna
bakgrund vill Pelle Nordin (S) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Peter Jutterström (M) om nämnden genomfört någon konsekvensbeskrivning vad beträffar tillkommande kostnader för försörjningsstöd och
insatser från arbetsmarkandsavdelningen när allt fler tvingas till utanförskap.
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 237

Kom Hem – avtal om överlåtelse av hemsjukvård från landstinget
till kommunen
Ks/2012:261 770
Sammanfattning
Primärkommunala nämnden i Jönköpings län och Landstinget i Jönköpings län
föreslår att det förslag till avtal som nu föreligger rörande överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkänns. Avtalsparterna är landstinget samt länets kommuner. Förslaget till avtal reglerar såväl
överlåtelse av verksamheten hemsjukvård från och med början av 2013 som
ekonomisk reglering av överlåtelsen. Avtalet reglerar också former för IT- och
informationsöverföring mellan Landstinget och kommuner, övertagande av
personal, former för uppföljning av överlåtelsen m.m.
Beslutsunderlag
Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende med bilaga 1-12
Läns-LAKOs beslut 2012-05-04 § 11
Socialnämndens beslut 2012-05-15 § 83 med tillhörande handlingar
Äldrenämndens beslut 2012-05-16 § 58 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-06-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-06-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-06-07 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådet förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-06-12 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Ilan De Basso (S), Kenneth Kindblom (V) och Thomas Bäuml (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Landstinget
Läns-Lako
Sn
Än

Justerandes signatur
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§ 238

Motion om pris för barnhjältar
Ks/2010:55 105
Sammanfattning
Anna Mårtensson (FP) anför i motion 2010-01-04 att det finns många vuxna
och barn i Jönköpings kommun som är modiga och bryr sig om andra och att
dessa hjältar borde få beröm och uppskattning. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att inrätta två pris – ett som Årets barnhjälte (för
barn) och ett som Barnens hjälte (för vuxna). Enligt stadskontorets bedömning
finns laglig möjlighet att tillmötesgå förslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-28 § 3 att remittera ärendet till kommunstyrelsen som vidareremitterat detsamma till barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion om pris för barnhjältar 2010-01-04
Kommunfullmäktiges beslut 2010-01-28 § 3
Stadskontorets yttrande 2010-06-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-01-25 § 19 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-03-17 § 43 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-02-16 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2011-06-07 § 211 om återremiss
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 2011-08-18 § 123
Stadskontorets yttrande 2011-11-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-10-25 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-06-04 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett årligt pris för berömliga insatser för eller av barn i enlighet med intentionerna i kommunalrådsyttrandet.
– I uppdraget ska ingå att, i samråd med kommunens jurister och berörda förvaltningar, ta fram förslag på riktlinjer samt nomineringsprocess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunfullmäktiges presidium utses att besluta såväl som utdela ifrågavarande pris fr.o.m. Jönköping Open 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-19
Yrkanden
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen
att orden ”eller av” i den första strecksatsen tas bort samt tillägget att den andra
strecksatsen avslutas med ”där vuxna pristagare kan få priset enskilt”.
Kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) yrkar att tillägget i den andra strecksatsen upptas särskilt till beslut.
Simon Rundqvist (KD) samt kommunalråden Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet Mats
Greens (M) yrkande.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla beslutsförslaget där enighet föreligger. Kommunstyrelsen beslutar härefter – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M) tilläggsyrkande i den andra strecksatsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige följande:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett årligt pris för berömliga insatser för barn i enlighet med intentionerna i kommunalrådet Mats
Greens (M) yttrande.
– I uppdraget ska ingå att, i samråd med kommunens jurister och berörda förvaltningar, ta fram förslag på riktlinjer samt nomineringsprocess där vuxna
pristagare kan få priset enskilt.
– Kommunfullmäktiges presidium utses att besluta såväl som utdela ifrågavarande pris fr.o.m. Jönköping Open 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett årligt pris för berömliga insatser för barn i enlighet med intentionerna i kommunalrådet Mats
Greens (M) yttrande.
– I uppdraget ska ingå att, i samråd med kommunens jurister och berörda förvaltningar, ta fram förslag på riktlinjer samt nomineringsprocess där vuxna
pristagare kan få priset enskilt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunfullmäktiges presidium utses att besluta såväl som utdela ifrågavarande pris fr.o.m. Jönköping Open 2012.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
Beslutet expedieras till:
A Mårtensson
Bun
Fn
Kn
Kf:s presidium
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 239

Motion om äldrepolitik – inte bara omsorg
Ks/2011:449 730
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2011-10-05 föreslår
Alf Gustafsson (S), Ilan De Basso (S) och Elin Lagerqvist (S) för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen följande:
– Inga generella besparingar riktade till äldre.
– Utökade resurser för förebyggande arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv i
syfte att minska framtida kostnader. I detta arbete bör också fallskadeprevention ingå.
– Nuvarande tidsmätningssystem (TES) inom hemtjänsten avskaffas.
– De äldre ska erbjudas ökad möjlighet att påverka innehåll och omfattning av
hemtjänstinsatserna.
– Föreningslivet ges utökade möjligheter att vara med och utveckla kulturoch fritidsverksamhet som riktar sig till äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utveckla samarbetet med olika föreningar
och organisationer i syfte att nå ensamma äldre.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med ideella organisationer
inventera behovet av samlings-/aktivitetslokaler.
– Avgiftsfria trygghetslarm införs successivt för att öka tryggheten för alla
äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att göra befintliga mötesplatser på de olika
äldreboendena mer tillgängliga för närboende.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda det kort- och långsiktiga behovet av
korttidsplatser i samtliga kommundelar.
– Trygghetsboende ska erbjudas i de olika kommundelarna.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att verka för förstärkta anhöriginsatser.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 284 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till fritidsnämnden, kulturnämnden, äldrenämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-10-05
Fritidsnämndens beslut 2012-01-19 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2012-01-18 § 16 med tillhörande tjänsteskrivelse
Äldrenämndens beslut 2012-01-18 § 8 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-02-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås i fråga om första, tredje och åttonde förslagen. I övrigt anses motionen besvarad.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:
– Uppdrag ges till stadskontoret att aktualisera den lokalinventering i Västra
och Östra centrum för ideella föreningars och organisationers behov som
genomförts, samt att på Jönköpings kommuns hemsida inrätta en s.k. ”Lokalbank” för en samordnad information om det samlade lokalutbudet för föreningslivet och de ideella organisationerna och därigenom också göra det
möjligt att boka lokal hos respektive uthyrare.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag att ge stadskontoret i uppdrag att aktualisera tidigare genomförd lokalinventering i Västra och Östra
centrum för ideella föreningars och organisationers behov samt att inrätta en
s.k. ”Lokalbank” på kommunens hemsida tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktige
– Inga generella besparingar riktade till äldre.
– Utökade resurser för förebyggande arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv i
syfte att minska framtida kostnader. I detta arbete bör också fallskadeprevention ingå.
– Nuvarande tidsmätningssystem (TES) inom hemtjänsten avskaffas.
– De äldre ska erbjudas ökad möjlighet att påverka innehåll och omfattning av
hemtjänstinsatserna.
– Föreningslivet ges utökade möjligheter att vara med och utveckla kulturoch fritidsverksamhet som riktar sig till äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utveckla samarbetet med olika föreningar
och organisationer i syfte att nå ensamma äldre.
– Avgiftsfria trygghetslarm införs successivt för att öka tryggheten för alla
äldre.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att göra befintliga mötesplatser på de olika
äldreboendena mer tillgängliga för närboende.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda det kort- och långsiktiga behovet av
korttidsplatser i samtliga kommundelar.
– Trygghetsboende ska erbjudas i de olika kommundelarna.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att verka för förstärkta anhöriginsatser.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
– Uppdrag ges till stadskontoret att aktualisera den lokalinventering i Västra
och Östra centrum för ideella föreningars och organisationers behov som
genomförts, samt att på Jönköpings kommuns hemsida inrätta en s.k. ”Lokalbank” för en samordnad information om det samlade lokalutbudet för föreningslivet och de ideella organisationerna och därigenom också göra det
möjligt att boka lokal hos respektive uthyrare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås i fråga om första, tredje och åttonde förslagen. I övrigt anses motionen besvarad.

Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i efterföljande ärende,
§ 240, samtidigt.
Yrkanden
Ilan De Basso (S) och Lynn Carlsson (S), Henric Andersson (SD), Per Svenhall
(SD) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag, nämligen
följande:
– Motionen avslås i fråga om första, tredje och åttonde förslagen. I övrigt anses motionen besvarad.
Reservation
S- och V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Fn
Kn
Än

Justerandes signatur
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§ 240

Motion om lika villkor – fokus på äldre inom omsorgen
Ks/2011:534 730
Sammanfattning
Alf Gustafsson, för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, anför i motion
inkommen 2011-11-30 att det inte finns några belägg för att verksamhet inom
äldreomsorgen som överförs till privat regi skulle vara mer kostnadseffektiv,
rationell och kvalitativ. Villkoren för privat och offentlig drift är olika och
vinster inom privata bolag baseras ofta på möjligheter till en annan personalpolitik med otrygga anställningar samt neddragningar och restriktivitet i samband
med inköp etc. Mot denna bakgrund föreslår den socialdemokratiska gruppen
att kommunfullmäktige beslutar följande:
– För de äldre införs rätten att kunna välja boenden som inte drivs av privata
vinstgenererande bolag.
– Upphandlingar stoppas tillsvidare i avvaktan på ny lagstiftning som deklarerats av regeringen i syfte att förbättra upphandlingspolitiken. Det kan bl.a.
handla om begränsningar i möjligheterna att undkomma beskattning i Sverige.
– De bolag som övertar omsorgsverksamhet omfattas av kommunens personalpolitik samt att de anställda omfattas av meddelarskyddet.
– En policy utarbetas för lämplig bemanning inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, baserad på bl.a. kommunprogram, politiska mål etc.
– Resurserna till de privata bolagen anpassas årligen i samband med VIP utifrån de villkor som gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 284 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-11-30
Äldrenämndens beslut 2012-04-18 § 46
Stadskontorets yttrande 2012-04-23
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås i fråga om det första samt det fjärde och femte förslaget. I
övrigt anses motionen besvarad.

Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Rätten införs för äldre att kunna välja boenden som inte drivs av privata
vinstgenererande bolag.
– Inga upphandlingar av privata äldreboenden genomförs i avvaktan på aviserad översyn av lagstiftningen inom detta område.
– Bolag som övertar omsorgsverksamhet ska omfattas av kommunens personalpolitik inklusive full meddelarfrihet.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att utarbeta en policy för lämplig bemanning
inom kommunens äldreomsorg baserad på bl.a. kommunprogram, politiska
mål etc. Policyn ska även gälla upphandlad äldreomsorg.
– Resurserna till de privata bolagen anpassas årligen utifrån de villkor som
gäller för den kommunalt drivna verksamheten.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)

x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande
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Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x

x

Summa

9

6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås i fråga om det första samt det fjärde och femte förslaget. I
övrigt anses motionen besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Kommunfullmäktige överlägger i detta ärende och i föregående ärende,
§ 239, samtidigt.
Yrkanden
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ilan De Basso (S), Lynn Carlsson (S) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall
till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet
enligt ovan.
Henric Andersson (SD) yrkar bifall till motionens första och fjärde förslag och
yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer de tre förslagen – kommunstyrelsens förslag, Ilan De Bassos (S) förslag samt Henric Anderssons (SD) yrkande – under proposition och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs.
Som motförslag till kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige
utan omröstning att anta Ilan De Bassos (S) förslag.
Härefter godkänner kommunfullmäktige följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag, nämligen
följande:
– Motionen avslås i fråga om det första samt det fjärde och femte förslaget. I
övrigt anses motionen besvarad.
Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) förslag.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Än

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Motion om att hedra Carl Nyrén
Ks/2012:70 009
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) konstaterar i motion inkommen 2012-01-22 att jönköpingssonen och arkitekten Carl Nyrén gick ur tiden den 6 november 2011. Nyrén har
ritat en rad intressanta och betydelsefulla byggnadsverk runt om i Sverige. I vår
kommun förknippar vi honom med vackra byggnader som Järnvägsstationen
(1976), Immanuelskyrkan (1984) och tillbyggnaden av Jönköpings läns museum (1992). Det finns således starka skäl att uppmärksamma och hedra jönköpingssonen Carl Nyrén, en av vårt lands största arkitekter. Mot denna bakgrund
föreslår motionären följande:
– Kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att finna de rätta
formerna och uttryckssätten för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén
för dennes insatser.
Kommunfullmäktige har 2012-01-26 § 3 beslutat att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat detsamma till kulturnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-01-22
Kulturnämndens beslut 2012-03-21 § 49 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-05-24 § 163 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-06-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturnämnden finna former och uttryckssätt för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén för
dennes insatser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen bifalls.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturnämnden finna former och uttryckssätt för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén för
dennes insatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen bifalls.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samråd med kulturnämnden finna former och uttryckssätt för att uppmärksamma och hedra Carl Nyrén för
dennes insatser.
Beslutet expedieras till:
J Hansson
Stbn
Kn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Motion om en sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar
Ks/2012:295 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-29 föreslår Jerry Hansson (V) att kulturnämndens
och fritidsnämndens förvaltningar slås samman och att en sammanslagning av
de två nämnderna genomförs inför kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 146 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion daterad inkommen 2012-05-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ärendet överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i den tillkommande parlamentariska kommittén vars arbete och
slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i den tillkommande parlamentariska kommittén vars arbete och
slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i den tillkommande parlamentariska kommittén vars arbete och
slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
J Hansson
Parlamentariska kommittén
A1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Motion om barnskötare i förskolan
Ks/2011:533 691
Sammanfattning
Magnus Rydh (S), med instämmande av Alf Gustafsson för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, anför i motion 2011-11-28 att personalen i förskolan, både förskolelärare och barnskötare, har bidragit till att förskolan i Jönköpings kommun håller en hög kvalitet. Från regeringens och riksdagens sida
har det getts en tydlig signal om att barnskötare behövs i förskolan. Mot denna
bakgrund föreslås i motionen att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att tillvarata kompetens bland
dem som väljer att utbilda sig till barnskötare.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 344 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-03-20 § 39 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-08-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för att
tillvarata kompetensen hos dem som väljer att utbilda sig till barnskötare.
Riktlinjerna ska ligga till grund för att det i Jönköpings kommun rekryteras
både förskollärare och barnskötare till förskoleverksamheten.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Magnus Rydh (S), Andreas Persson (S) och Anna Carlsson (S) yrkar bifall till
Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt
ovan.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 52 ja-röster mot 27 nej-röster varjämte 2
ledamöter avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De Bassos (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
M Rydh
Bun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Motion om rabatt på kollektivresor Bankeryd-Jönköping
Ks/2012:125 531
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) anför i motion 2012-02-21 att en av de mest trafikerade
platserna i Jönköping är Kortebovägen i höjd med Talavidskolan. Trafikmängden var vid senaste mätningen cirka 26 000 årsdygnstrafik. Även om kollektivresandet med buss är cirka 800 000 per år vid Talavidskolan vore det bra ur
miljösynpunkt om kollektivresandet ökar. Samtidigt kunde bilköerna på Kortebovägen minska. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Rabatt, försök på två år, införs på kollektivtrafiken mellan Bankeryd och
Jönköping motsvarande borttagandet av zongränsen.
Kommunfullmäktige har 2012-02-23 § 35 beslutat att remittera ärendet till
kommunstyrelsen som vidareremitterat detsamma till stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-21
Stadskontorets yttrande 2012-06-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-06-05 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yttrande 2012-06-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
– Motionen och kommunalrådsyttrandet överlämnas för kännedom till Landstinget i Jönköpings län i sin egenskap av trafikhuvudman.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-07-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
– Motionen och de båda kommunalrådsyttrandena överlämnas till Landstinget
i Jönköpings län för att överväga möjliga åtgärder i syfte att öka andelen
kollektivtrafikresande på sträckan Bankeryd-Jönköping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet AnnMari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
– Motionen och kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas
för kännedom till Landstinget i Jönköpings län i sin egenskap av trafikhuvudman.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) och Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) och Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
– Motionen och kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande överlämnas
för kännedom till Landstinget i Jönköpings län i sin egenskap av trafikhuvudman.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Landstinget i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Delägarskap för Jönköping Energi AB i EFO AB
Ks/2012:298 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB föreslår att kommunfullmäktige medger att Jönköping
Energi AB förvärvar en aktiepost i EFO AB uppgående till maximalt 14 aktier
för nominellt värde; 5 000 kr per styck.
Beslutsunderlag
Protokoll från Jönköpings Rådhus AB 2012-06-04 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Protokoll från Jönköping Energi AB 2012-05-28 § 58 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköping Energi AB medges köpa en aktiepost i EFO AB uppgående till
max 14 aktier av för närvarande totalt 185 st för nominellt värde; 5 000
kr/st.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Jönköping Energi AB medges köpa en aktiepost i EFO AB uppgående till
max 14 aktier av för närvarande totalt 185 st för nominellt värde; 5 000
kr/st.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Johnny Lilja (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Energi AB
Jönköpings Rådhus AB
Finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 246

Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB om fastighetsreglering avseende fastigheterna Källarp 1:3, Jära 2:6 och Jära 1:14
Ks/2012:350 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret föreslår att överenskommelse sluts med Sveaskogs Förvaltnings AB som innebär att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår
Jära 2:6 och del av Jära 1:14 till Sveaskog Förvaltnings AB. Syftet med bytet
är att kunna fullfölja en överenskommelse med Trafikverket om att kommunen
anlägger en parkeringsplats för lastbilar för att avlasta Trafikverkets rastplatser
vid Torsvik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2012-07-04
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
Översiktskarta Jära 2:6 och 1:14
Översiktskarta del av Källarp 1:3
Tekniska nämnden beslut 2012-08-14 § 197
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår Jära 2:6 och del av Jära 1:14 till Sveaskog
Förvaltnings AB godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Överenskommelse om fastighetsreglering innebärande att kommunen erhåller del av Källarp 1:3 och avstår Jära 2:6 och del av Jära 1:14 till Sveaskog
Förvaltnings AB godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Sveaskog Förvaltnings AB
Tn
LogPoint
L Johannesson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 för Regionförbundet
Jönköpings län
Ks/2012:271 042
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har upprättat årsredovisning för 2011 med
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Kommunen har som medlem i Regionförbundet Jönköpings län erhållit årsredovisningen för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsens protokoll 2012-04-26 § 36
Regionförbundets årsredovisning 2011
Revisionsberättelse för 2011 daterad 2012-04-27
Granskningsrapport avseende årsredovisning 2011 daterad 2012-04-27
Stadskontorets yttrande 2012-08-08
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-08-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2011.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Peter Jutterström (M), Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S) och Ilan De
Basso (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Med anledning härav tjänstgör Per Johansson (M) för Peter Jutterström (M),
Hans Karlsson (C) för Ann-Mari Nilsson (C), Baris Belge (S) för Elin Lagerqvist (S) och Carolina Pettersson (S) för Ilan De Basso (S).
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker, med instämmande av Alf Gustafsson (S), stadskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2011 för Regionförbundet Jönköpings län godkänns.
– Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år
2011.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
På grund av jäv deltar inte följande ledamöter vid behandlingen av ärendet:
Anders Hulusjö (KD), Peter Jutterström (M), Ann-Mari Nilsson (C), Birgit

Justerandes signatur
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Sievers (MP), Ilan De Basso (S), Lynn Carlsson (S), Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S) och Elisabeth Töre (V).
1:e vice ordförande Johnny Lilja (M) tjänstgör som ordförande under ärendets
behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 248

Verksamhets- och revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum
för år 2011
Ks/2012:316 042
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har inkommit med 2011 års verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse till kommunfullmäktige. Stiftelsens revisorer har tillstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Även Grenna Hembygdsförening har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas för 2011 års förvaltning.
Beslutsunderlag
Stiftelsen Grenna Museums verksamhetsberättelse och bokslut 2011
Revisionsberättelse för Stiftelsen Grenna Museum 2012-04-13
Protokollsutdrag från Grenna Hembygdsförening 2012-04-17
Stadskontorets yttrande 2012-07-02
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-07-02 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende år
2011 godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Stiftelsen Grenna Museums resultaträkning och balansräkning avseende år
2011 godkänns.
– Styrelsen för Stiftelsen Grenna Museum beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
På grund av jäv deltar inte Lynn Carlsson (S) vid behandlingen av ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Grenna Museum
Grenna Hembygdsförening
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§ 249

Värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete
Ks/2012:123 009
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2010-12-13 § 205 att ge stadsdirektören i uppdrag att sammanställa ett dokument som sammanfattar kommunens värdegrund. Stadskontorets förslag behandlades av kommunfullmäktige
2012-06-20 § 208. Kommunfullmäktige beslutade vid sin behandling att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och därefter har ett reviderat förslag till
värdegrund tagits fram.
Beslutsunderlag
Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun och modell för kommunens
värdegrundsarbete, reviderad version
Ledningsutskottets beslut 2010-12-13 § 205
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-21
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-05-23
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-28
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-20 § 208 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs.
– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-02 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg och ändring:
– Sid 3 under rubriken ”Gemensam värdegrund” införs ytterligare en strecksats med lydelsen: ”Jönköpings kommun verkar för en hållbar utveckling
såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt”.
– Sid 5 ”Modell för kommunens värdegrundsarbete” kompletteras enligt i
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande redovisad modell.
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– Sid 5, 1:a stycket, ändras och kompletteras på följande sätt: ”Det finns tre
tjänster placerade vid stadskontoret som arbetar med det som ryms inom
värdegrundsarbetet. Det är en jämställdhets- och mångfaldsstrateg som tillhör den centrala personalavdelningen, en integrationssamordnare som tillhör
utredningsenheten på den administrativa avdelningen samt en miljöstrateg
tillhörande staben. Därutöver sker inom ramen för Stadsbyggnadsvisionen
ett arbete med Jönköping Open.”
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkande
Simon Rundqvist (KD) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Mats
Green (M) och Peter Lundvall (MP), bifall till kommunalrådet Mats Greens
(M) förslag med följande tillägg och ändring:
•
I första strecksatsen under rubriken ”Gemensam värdegrund” tillförs
meningen ”Varje människa har ett unikt och okränkbart värde”.
•

I sista meningen under rubriken ”Religion eller annan trosuppfattning”
stryks orden ”eftersom de inte har någon koppling till religion”. Punkt
sätts således efter orden ”begreppet trosuppfattning”.

Protokollsanteckning
Peter Lundvall (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet de gröna har förståelse för att ett dokument om Värdegrund som
har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och syftar till att diskriminering av
människor ska motverkas, kan ha svårt att samtidigt hantera frågor om att djur
och natur också har ett egenvärde. Det blir inte konsistent, och framför allt inte
tydligt. Miljöpartiet bedömer att en framtida revidering av Värdegrunden kan
ha ett bredare anslag där allt som lever också tillskrivs ett egenvärde.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag med av Simon Rundqvist (KD) yrkade tillägg och ändring
nämligen följande:
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs med följande
tillägg och ändring:
•
I första strecksatsen under rubriken ”Gemensam värdegrund” tillförs
meningen ”Varje människa har ett unikt och okränkbart värde”.
•

I sista meningen under rubriken ”Religion eller annan trosuppfattning”
stryks orden ”eftersom de inte har någon koppling till religion”. Punkt
sätts således efter orden ”begreppet trosuppfattning”.

– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkanden
Cristina Karlsson (MP), Simon Rundqvist (KD) och Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna Carlsson (S) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till Elin Lagerqvists
(S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Vidare yrkar Anna Carlsson (S) att ordet ”funktionshinder” i schemat på sidan
5 byts ut mot ordet ”funktionsnedsättning”.
Mats Green (M) instämmer i Anna Carlssons (S) ändringsyrkande och yrkar
därutöver bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henric Andersson för SD-gruppen yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Cristina Karlsson för MP-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Miljöpartiet de gröna har förståelse för att ett dokument om Värdegrund som
har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och syftar till att diskriminering av
människor ska motverkas, kan ha svårt att samtidigt hantera frågor om att djur
och natur också har ett egenvärde. Det blir inte konsistent, och framför allt inte
tydligt. Miljöpartiet bedömer att en framtida revidering av Värdegrunden kan
ha ett bredare anslag där allt som lever också tillskrivs ett egenvärde.”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande Anna Carlssons (S) ändringsyrkande, i vilket Mats Green (M) instämt. Kommunfullmäktige beslutar att
bifalla ändringsyrkandet.
Kommunfullmäktige upptar härefter de tre huvudförslagen till avgörande nämligen följande: kommunstyrelsens förslag, Elin Lagerqvists (S) förslag samt
Henric Anderssons (SD) avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar utan
omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag med ovan beslutad ändring.
Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Gemensam värdegrund för Jönköpings kommun fastställs med följande
tillägg och ändring:
•
I första strecksatsen under rubriken ”Gemensam värdegrund” tillförs
meningen ”Varje människa har ett unikt och okränkbart värde”.
•

I sista meningen under rubriken ”Religion eller annan trosuppfattning”
stryks orden ”eftersom de inte har någon koppling till religion”. Punkt
sätts således efter orden ”begreppet trosuppfattning”.

– Modell för kommunens värdegrundsarbete fastställs med den ändringen att
ordet ”funktionshinder” byts ut mot ordet ”funktionsnedsättning” i schemat.
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Henric Anderssons (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 250

Antagande av reviderat program "Bättre för alla"
Ks/2012:314 220
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har fullföljt uppdrag från kommunfullmäktige
2010-10-28 om justeringar i programmet ”Bättre för alla” i syfte att stimulera
och underlätta byggandet av mindre bostäder riktade till studenter.
Beslutsunderlag
Programmet Bättre för alla, utgåva 2-2011
Sammanfattning och kommentarer till remissvar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-05-24 § 168 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-06-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, antas.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med upprättande av markoch exploateringsavtal vid nybyggnad av flerbostadshus, samt – där inte
större hinder föreligger – vid grupphusbebyggelse, tillämpa programmet
med beaktande av de aktuella revideringarna.
– Berörda nämnder och kommunala bostadsbolag uppmanas ånyo förbättra
tillgängligheten i det befintliga beståndet av bostäder. Uppföljning av uppdraget görs årligen i samband med framtagandet av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar för M, KD och MP att kommunstyrelsen beslutar följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, avslås.
– Kommunfullmäktiges beslut 2006-10-26 § 251 att anta programmet ”Bättre
för alla” upphävs.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag och finner
det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Peter Lundvall (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, antas.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med upprättande av markoch exploateringsavtal vid nybyggnad av flerbostadshus, samt – där inte
större hinder föreligger – vid grupphusbebyggelse, tillämpa programmet
med beaktande av de aktuella revideringarna.
– Berörda nämnder och kommunala bostadsbolag uppmanas ånyo förbättra
tillgängligheten i det befintliga beståndet av bostäder. Uppföljning av uppdraget görs årligen i samband med framtagandet av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
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Reservation
Ledamöterna för M, KD och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yrkande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Åke Holm (KD), Anders Samuelsson (C), Britt-Marie
Glaad för S-gruppen, Göran Undevall (KD), Kenneth Kindblom för V-gruppen
och Anna-Karin Carstensen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sotiris Delis (M), Peter Lundvall (MP), Henric Andersson (SD), Thomas
Bäuml (M), Kent Ly (M) och Ewa Jonsson för KD-gruppen – förutom Åke
Holm (KD) och Göran Undevall (KD) – yrkar bifall till Andreas Sturessons
(KD) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive
Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Andreas Sturessons (KD) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 43 ja-röster mot 37 nej-röster varjämte 1
ledamot avstår från att rösta på sätt som framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Det reviderade programmet ”Bättre för alla”, basutformningsprogram
utgåva 2-2011, antas.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samband med upprättande av markoch exploateringsavtal vid nybyggnad av flerbostadshus, samt – där inte
större hinder föreligger – vid grupphusbebyggelse, tillämpa programmet
med beaktande av de aktuella revideringarna.
– Berörda nämnder och kommunala bostadsbolag uppmanas ånyo förbättra
tillgängligheten i det befintliga beståndet av bostäder. Uppföljning av uppdraget görs årligen i samband med framtagandet av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet.
Reservation
M-, MP- och SD-grupperna samt KD-gruppen – förutom Åke Holm och Göran
Undevall – reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Sturessons (KD)
förslag.

Beslutet expedieras till: Stbn, Tn, Sn, Än, kommunala bostadsbolag
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§ 251

Förlängning av tiden för sammanträdet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 11 § kan kommunfullmäktige, om
ett sammanträde inte hinner slutföras på den utsatta sammanträdesdagen, besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige att förlänga tiden för sammanträdet för behandling av återstående ärenden på dagordningen.

Justerandes signatur
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§ 252

Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden
2015-2018
Ks/2012:315 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har under de senaste mandatperioderna tillsatt en parlamentarisk kommitté för att genomföra översyn av den politiska organisationen
och vid behov föreslå förändringar i den samma. I avtal för ”Samverkan i Jönköping” har den politiska majoriteten uttalat att en parlamentarisk kommitté
ska tillsättas under innevarande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-26 § 18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-08-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare
bestående av en ledamot från i kommunfullmäktige representerade partier
samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén och socialdemokraterna
innehar posten som vice ordförande.
– Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
•
Behandla frågan om ett minskat antal mandat i kommunfullmäktige
fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2012-01-26 § 18.
•

•

Behandla frågan om en sammanslagning av kulturnämndens och fritidsnämndens förvaltningar samt en sammanslagning av de båda nämnderna inför kommande mandatperiod.
Genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor
för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Översynen ska
omfatta såväl tyngre politiska uppdrag som övriga.

•

Genomföra en särskild översyn av pensionsvillkor utifrån ett samhällsoch framtidsperspektiv.

•

Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kommunfullmäktige till kommittén.

– Delrapport avseende frågan rörande minskat antal mandat i kommunfullmäktige ska lämnas senast 2013-12-31.
– Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till kommunfullmäktiges valberedning.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs förfogande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-08-03 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med det tillägget att den parlamentariska
kommittén även får i uppdrag att föreslå en modell för att möjliggöra samordning av regionala och primärkommunala politiska uppdrag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Yrkande
Kommunalrådet Mats Green (M) yrkar bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag med den ändringen att den parlamentariska kommittén får i
uppdrag att föreslå en modell för att möjliggöra samordning av olika politiska
uppdrag.
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att ställa sekreterarresurs till kommitténs förfogande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– En parlamentarisk kommitté utses med totalt nio ledamöter med ersättare
bestående av en ledamot från i kommunfullmäktige representerade partier
samt därutöver en ledamot och ersättare från socialdemokraterna. Moderaterna innehar posten som ordförande i kommittén och socialdemokraterna
innehar posten som vice ordförande.
– Den parlamentariska kommittén får i uppdrag att:
•
Behandla frågan om ett minskat antal mandat i kommunfullmäktige
fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2012-01-26 § 18.
•

•

Justerandes signatur

Behandla frågan om en sammanslagning av kulturnämndens och fritidsnämndens förvaltningar samt en sammanslagning av de båda nämnderna inför kommande mandatperiod.
Genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor
för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Översynen ska
omfatta såväl tyngre politiska uppdrag som övriga.

•

Genomföra en särskild översyn av pensionsvillkor utifrån ett samhällsoch framtidsperspektiv.

•

Föreslå en modell för att möjliggöra samordning av olika politiska uppdrag.
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Behandla frågor som väcks i kommittén eller som hänskjuts från kommunfullmäktige till kommittén.

– Delrapport avseende frågan rörande minskat antal mandat i kommunfullmäktige ska lämnas senast 2013-12-31.
– Partierna uppmanas att snarast lämna förslag på representanter till kommunfullmäktiges valberedning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-30
Yrkande
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Partierna
Parlamentariska kommittén
Stadsdirektören
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§ 253

Kartläggning av befintlig kompetens hos kommunens personal avseende mänskliga rättigheter
Ks/2011:521 130
Sammanfattning
I samband med behandling av kommunens remissyttrande över Delegationen
för mänskliga rättigheter i Sveriges slutbetänkande ”Ny struktur för skydd av
mänskliga rättigheter” (SOU 2010:70) gav kommunstyrelsen 2011-03-24 § 108
stadskontoret i uppdrag att kartlägga befintlig kompetens hos kommunens personal avseende mänskliga rättigheter. Stadskontoret har överlämnat kartläggning i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-05-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets kartläggning av befintlig kompetens avseende mänskliga
rättigheter utgör underlag för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan 2013-2015, Budget 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande 2012-06-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ansvaret för samverkan och utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter, i enlighet med kommunprogrammet 2011-2014, åvilar kommunstyrelsen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att se över centrala styrdokument och
planer och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunfullmäktige senast i
juni 2013.
– Ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter inrättas i enlighet med intentionerna i kommunalrådsyttrandet. I nätverket ska representation finnas
från stadskontoret, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen. En representant från stadskontoret ska vara sammankallande.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att med stöd av det kommunala nätverket för
mänskliga rättigheter utveckla samverkan och ansvara för utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter.
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– Uppdrag ges till stadskontoret att se över centrala styrdokument och planer
och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunstyrelsen senast i maj 2013.
– Som stadskontorets representanter i nätverket utses jämställdhets- och
mångfaldsstrategen samt integrationssamordnaren, varav den förstnämnda
ska vara sammankallande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-08-01 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-08-15
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att med stöd av det kommunala nätverket för
mänskliga rättigheter utveckla samverkan och ansvara för utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter.
– Uppdrag ges till stadskontoret att se över centrala styrdokument och planer
och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunstyrelsen senast i maj 2013.
– Som stadskontorets representanter i nätverket utses jämställdhets- och
mångfaldsstrategen samt integrationssamordnaren, varav den förstnämnda
ska vara sammankallande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ansvaret för samverkan och utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter, i enlighet med kommunprogrammet 2011-2014, åvilar kommunstyrelsen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att se över centrala styrdokument och
planer och säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument samt återrapportera till kommunfullmäktige senast i
juni 2013.
– Ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter inrättas i enlighet med intentionerna i kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) yttrande. I nätverket
ska representation finnas från stadskontoret, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen. En representant från stadskontoret
ska vara sammankallande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-31
Yrkande
Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till :VIP-akten
Justerandes signatur
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§ 254

Uppdrag att redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska
göras
Ks/2012:168 105
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet 2012-02-23, § 40, gavs kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa förslag på hur barnkonsekvensanalyser ska göras av nämndernas beslutsfattande. Detta ska införas i två steg med början i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden från och med
september 2012 och implementeras i övriga nämnder från och med september
2013. Stadskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utarbetat en modell för
tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter samt förslag till mallar för skrivelser och yttranden som är anpassade till modellen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-12 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-12 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) godkänns att gälla från och med september 2012 för
barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens beslutsfattande.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp och utvärdera de ovan angivna nämndernas arbete med tillämpningen av Barnkonventionen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att göra de eventuella justeringar som
krävs utifrån ovan nämnda utvärdering samt genomföra den utbildning som
behövs inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av tillämpningen av Barnkonventionen i Jönköpings kommun ingår från och med 2014 som en del av den
etablerade uppföljningen av kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Stadskontoret ges i uppdrag att följa upp och utvärdera barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med
tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) från och med september 2012 till och med april 2013.
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– Stadskontoret ges i uppdrag att föreslå de eventuella justeringar som krävs
utifrån ovan nämnda utvärdering samt ange utbildningsbehov inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– Ovanstående uppdrag redovisas till kommunstyrelsen juni 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-06-05 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) godkänns att gälla från och med september 2012 för
barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens beslutsfattande.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp och utvärdera de ovan angivna nämndernas arbete med tillämpningen av Barnkonventionen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att göra de eventuella justeringar som
krävs utifrån ovan nämnda utvärdering samt genomföra den utbildning som
behövs inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av tillämpningen av Barnkonventionen i Jönköpings kommun ingår från och med 2014 som en del av
barnbokslutet för Jönköpings kommun.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utarbeta en enkel instruktion som underlag
för hur frågeställningarna i tillämpningen ska besvaras.
– Stadskontoret ges i uppdrag att följa upp och utvärdera barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med
tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) från och med september 2012 till och med april 2013.
– Stadskontoret ges i uppdrag att föreslå de eventuella justeringar som krävs
utifrån ovan nämnda utvärdering samt ange utbildningsbehov inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– Ovanstående uppdrag redovisas till kommunstyrelsen juni 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-06-11 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-06-19
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att utarbeta en enkel instruktion som underlag
för hur frågeställningarna i tillämpningen ska besvaras.
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– Stadskontoret ges i uppdrag att följa upp och utvärdera barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med
tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) från och med september 2012 till och med april 2013.
– Stadskontoret ges i uppdrag att föreslå de eventuella justeringar som krävs
utifrån ovan nämnda utvärdering samt ange utbildningsbehov inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– Ovanstående uppdrag redovisas till kommunstyrelsen juni 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till Tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) godkänns att gälla från och med september 2012 för
barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens beslutsfattande.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp och utvärdera de ovan angivna nämndernas arbete med tillämpningen av Barnkonventionen.
– Uppdrag ges till kommunstyrelsen att göra de eventuella justeringar som
krävs utifrån ovan nämnda utvärdering samt genomföra den utbildning som
behövs inför implementeringen i övriga nämnder hösten 2013.
– En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av tillämpningen av Barnkonventionen i Jönköpings kommun ingår från och med 2014 som en del av
barnbokslutet för Jönköpings kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Stadsdirektören
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§ 255

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Rolf Lorentsson (SD)
Rolf Lorentsson (SD) anhåller i skrivelse inkommen 2012-07-12 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Rolf Lorentsson (SD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
R Lorentsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 256

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Magnus Stagmo (M)
Magnus Stagmo (M) anhåller i skrivelse inkommen 2012-08-24 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Magnus Stagmo (M) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
M Stagmo
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 257

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Robin Ahlnér (KD)
Robin Ahlnér (KD) anhåller i skrivelse inkommen 2012-08-28 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Robin Ahlnér (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
R Ahlnér
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd
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§ 258

Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i parlamentariska kommittén
Kommunfullmäktige har 2012-08-30 § 252 beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i parlamentariska
kommittén utses:
Ledamöter:
Peter Jutterström (M), ordförande
Anders Hulusjö (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Åke Johansson (C)
Margareta Sylvan (MP)
Carina Sjögren (S), vice ordförande
Alf Gustafsson (S)
Kenneth Kindblom (V)
Henric Andersson (SD)
Ersättare:
AnneMarie Grennhag (M)
Astrid Johansson (KD)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anders Samuelsson (C)
Henrik Hall (MP)
Dan Mattsson (S)
Johanna Storbjörk (S)
Jerry Hansson (V)
Per Svenhall (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
De valda
Löneservice
U Freijd
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§ 259

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-08-30 att Anders Rosén (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Anders Rosén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Joakim
Lorentzon (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Rosén
J Lorentzon
Bun
Löneservice
U Freijd
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§ 260

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-08-30 att Ida Samuelsson (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Ida Samuelsson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Carl
Cunningham (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
I Samuelsson
C Cunningham
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

64

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

§ 261

Ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-08-30 att Magnus Ottosson (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Magnus Ottosson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Gränna-Visingsö utses Linus Ödeen (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Otttosson
L Ödeen
Kdr Gränna-Visingsö
Löneservice
U Freijd
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 239 Motion om äldrepolitik - inte bara omsorg
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare

Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus
Eva Stråth

Sander Eskilsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström
Carl Johan Stillström

Greger Svensson

Katja Öz

Gabriel Marco

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 239 Motion om äldrepolitik - inte bara omsorg
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Jan Ericson

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

Susanna Björkman
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
48

33

0

0

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 240 Motion om lika villkor - fokus på äldre inom omsorgen
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare

Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus
Eva Stråth

Sander Eskilsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström
Carl Johan Stillström

Greger Svensson

Katja Öz

Gabriel Marco

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 240 Motion om lika villkor - fokus på äldre inom omsorgen
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Jan Ericson

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

Susanna Björkman
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg
48

33

0

0

Omröstningslista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 243 Motion om barnskötare i förskolan
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare

Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus
Eva Stråth

Sander Eskilsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström
Carl Johan Stillström

Greger Svensson

Katja Öz

Gabriel Marco

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 243 Motion om barnskötare i förskolan
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Jan Ericson

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

Susanna Björkman
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

Anita Winberg

X
X
X
X
X
X
52

27

2

0

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 250. Antagande av reviderat program 'Bättre för alla'
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Astrid Löfdahl
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist

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

Ersättare

Ja

Laila Wiman Larsson

Kjell Bengtsson

Bo Grennhag

Rune Nykvist
Andreas Grubbström
Karin Hannus

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

X
Eva Stråth

X
X
X
X
X
X
X

Sander Eskilsson
Olof Darelid

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström
Carl Johan Stillström

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

Greger Svensson

Katja Öz

Gabriel Marco
Magnus Johansson

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

Frånv

Omröstningslista nr. 4 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2012
§ 250 Antagande av reviderat program 'Bättre för alla'
Krister Johansson
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Jan Ericson

Susanna Björkman
Anders Gustafsson

Kenneth Kindblom

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

Anita Winberg
43

37

1

0

