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§ 141

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2012-05-08 att utse Anita Winberg (SD) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Pierre Dahlin (SD).
Anmäls vid sammanträdet:
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) informerar om att Jönköpings kommun
även 2012 har utsetts till en Fairtrade City.
Ordföranden hälsar Anita Winberg (SD) välkommen som ny ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 143
Information om Jönköpings kommuns bolag
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) informerar om Jönköpings
kommuns bolag.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Motion om förberedelser inför kommunala folkomröstningar
Ks/2012:264 000
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) anför i motion 2012-05-08 att Jönköpings medborgare
bör involveras mer aktivt i fler av de beslut som tas i kommunen och förordar
en utökad användning av såväl beslutande som rådgivande folkomröstningar.
För att skapa en beredskap för att genomföra folkomröstningar bör kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativ för genomförande av folkomröstningar. Mot denna bakgrund föreslår motionären att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativ för genomförande av
folkomröstningar, inkluderande ett eller flera IT-baserade system.
– Utredningen ska omfatta bl.a. genomförande, kostnad och säkerhet för de
olika alternativen.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-08
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
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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§ 145
Motion om att befria tekniska nämnden från uppdraget att sälja
Rosenlunds herrgård
Ks/2012:287 290
Sammanfattning
I motion 2012-05-23 anför Elisabeth Töre (V) att Rosariet tillsammans med
Rosenlunds herrgård och det övriga parkområdet är en unik miljö och en fantastisk tillgång för kommunens invånare. Tekniska nämnden har i över tre års
tid haft uppdraget att sälja herrgården med tillhörande tomt utan att lyckas.
Rosenlunds herrgård och tillhörande parkområden bör vara tillgängligt för alla.
Exempel på vad herrgården skulle kunna inrymma är lokaler för konstutställningar, andra kulturaktiviteter, representation för kommunen och dess bolag
eller för ceremonier som vigslar, dop och begravning. Mot denna bakgrund
föreslås följande:
– Försöken att sälja Rosenlunds herrgård avbryts.
– Rosenlunds herrgård ska användas till sådant som gör att den blir tillgänglig
för kommunens invånare.
– Möjligheterna att återskapa den ursprungliga herrgårdsparken utreds.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-05-23
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
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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§ 146
Motion om en sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar
Ks/2012:295 800
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-29 anför Jerry Hansson (V) att kulturnämndens
och fritidsnämndens verksamhetsområden ligger nära varandra och stundom är
överlappande. Motionären ser det som en styrka att samla verksamheterna under en gemensam nämnd och förvaltning. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Kulturnämndens och fritidsnämndens förvaltningar slås samman.
– En sammanslagning av kulturnämnden och fritidsnämnden äger rum inför
nästkommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-05-29
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
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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§ 147
Motion om vattenstrategi
Ks/2012:301 422
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-05-30 anför Rolf Wennerhag (S) och Elin Lagerqvist
(S) att vatten är vårt viktigaste livsmedel som måste värnas och lämnas rent
också till kommande generationer. För att få vatten av bra kvalitet är det av stor
vikt att Va-nätet moderniseras. För att vattnet ska vara en tillgång för alla och
ge möjligheter till ett aktivt friluftsliv måste strandskyddet respekteras. Vidare
måste reningsmetoder utvecklas i avloppsreningsverk samtidigt som förekomsten av miljögifter minskar. Motionärerna anför vidare att mycket bra arbete
pågår i vår kommun, men det finns anledning att bli mer progressiv och att
utarbeta en samlad och åtgärdsfokuserad strategi för att värna vårt vatten. Mot
denna bakgrund föreslår motionärerna att en vattenstrategi arbetas fram.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-05-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
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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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 148
Motion om att använda Rosenlunds Herrgård till konst, kultur och
konferenser
Ks/2012:302 298
Sammanfattning
I motion 2012-05-28 anför Ewa Swedberg (S) att ett iordningsställande av Rosenlunds Herrgård med tillhörande park skulle skapa sysselsättning, tillföra en
unik bit kulturhistoria att glädjas åt men också skapa en enastående vacker
plats för konferenser och andra former av möten. Finansiering skulle kunna ske
genom de kostnader kommunens förvaltningar har för att anordna konferenser
och andra möten. Mot denna bakgrund föreslås följande:
– Kommunens kostnader för extern lokalhyra vid konferenser och andra
sammankomster beräknas.
– Kostnaderna för att göra Rosenlunds Herrgård och caféet i Rosariet användbara för konferenser och andra sammankomster för både kommun och allmänhet beräknas.
– Uppdrag ges att utreda förutsättningar för de olika byggnadernas användning till konstnärers arbete och förkovring.
– Kostnaderna för restauration av parken till dess ursprungliga utformning
utreds.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-28
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
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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§ 149

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om att införa cykelpooler

b)

om att bygga en gång- och cykelväg på väg 132 mellan Lekeryd och
Huskvarna

c)

om belysning av hela motionsspåret ovanför Huskvarna station

d)

om gång- och cykelväg på Esplanaden i Huskvarna

e)

om handikappanpassning av utomhusscener

f)

om hörselslingor i sammanträdesrum

g)

om åtgärder i Bostads AB Vätterhems tvättstugor

h)

om ökad tillgänglighet i Bostads AB Vätterhems soprum

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om att införa cykelpooler överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att bygga en gång- och cykelväg på väg 132 mellan
Lekeryd och Huskvarna överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om belysning av hela motionsspåret ovanför Huskvarna
station överlåts till fritidsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om gång- och cykelväg på Esplanaden i Huskvarna
överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om handikappanpassning av utomhusscener överlåts till
tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om hörselslingor i sammanträdesrum överlåts till tekniska nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om åtgärder i Bostads AB Vätterhems tvättstugor överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om ökad tillgänglighet i Bostads AB Vätterhems soprum överlåts till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Stbn, Fn, Tn, Ks, Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 150

Interpellation om bebyggelse norr om Hamnparken
Ks/2012:246 200
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2012-04-25 att det, enligt uppgifter i media, finns tankar på att bygga ett höghus norr om Hamnparken. Planering av ett framtida Jönköping är en av de tyngsta frågorna i kommunen och
relationen mellan politik och marknad när det gäller stadens utveckling och
utformning är något som har diskuterats i kommunfullmäktige. Mot denna
bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunalrådet Ann-Marie Nilsson
(C) följande:
– Vilka kommunala planer finns för det aktuella området?
– Varifrån kom idén att bygga ett höghus just där?
– Vem eller vilka skriver dagordningen i områden som är aktuella för s.k.
förtätning?
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 110 beslutat att medge att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-31
av kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-04-25
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) interpellationssvar
2012-05-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 151

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).
Beslutsunderlag
Interpellation inkommen 2012-04-25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Ordföranden meddelar att i avvaktan på utredningen som kommer att vara en
del av interpellationssvaret önskar Andreas Sturesson (KD) och Mona Forsberg
(S) att senarelägga besvarandet av interpellationen till kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-08-30.
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Besvarandet av interpellationen senareläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-08-30.

Justerandes signatur
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§ 152

Interpellation om effekterna av sänkt krogmoms i Jönköpings kommun
Ks/2012:296 702
Sammanfattning
Samuel Somo (V) anför i interpellation 2012-05-28 att den sänkta krogmomsen
inte har inneburit något uppsving för restaurangbranschen. Statistik från SCB
visar att försäljningen, trots sänkt moms, gått ned under 2012. Med anledning
härav vill Samuel Somo (V) fråga socialnämndens ordförande Ola Nilsson
(KD) följande:
– Hur ser motsvarande statistik ut för Jönköpings kommun?
– Hur ser du på detta utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv?
– Hur många nyanställningar beräknas den sänkta krogmomsen ha genererat i
vår kommun?
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-05-28
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 av socialnämndens ordförande Ola Nilsson
(KD).

Justerandes signatur
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§ 153

Interpellation om skolbiblioteken i grundskolan
Ks/2012:303 609
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2012-05-30 att en undersökning från
Kulturrådet genomförd 2008 visar att andelen skolor med någon form av
biblioteksverksamhet förefaller ha minskat från år 2002. Vidare visar rapporten
att en tredjedel av landets skolor saknade skolbibliotek och att drygt 13 procent
av eleverna inte har tillgång till vare sig bibliotek eller boksamling på sin skola.
Med anledning härav vill Jerry Hansson (V) fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) följande:
– Hur är situationen rörande skolbiblioteken i Jönköping 2012 i förhållande
till 2009?
– Har skolförvaltningen en utarbetad strategi rörande skolbiblioteken?
– Har de enskilda grundskolorna utarbetade strategier rörande sina skolbibliotek?
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-05-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 av barn- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M).
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§ 154

Interpellation om skolbiblioteken i gymnasieskolan
Ks/2012:304 609
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2012-05-30 att en undersökning från
Kulturrådet genomförd 2008 visar att andelen skolor med någon form av
biblioteksverksamhet förefaller ha minskat från år 2002. Vidare visar rapporten
att en tredjedel av landets skolor saknade skolbibliotek och att drygt 13 procent
av eleverna inte har tillgång till vare sig bibliotek eller boksamling på sin skola.
Med anledning härav vill Jerry Hansson (V) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M) följande:
– Hur är situationen rörande skolbiblioteken i Jönköping 2012 i förhållande
till 2009?
– Har skolförvaltningen en utarbetad strategi rörande skolbiblioteken?
– Har de enskilda gymnasieskolorna utarbetade strategier rörande sina skolbibliotek?
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-05-30
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Peter Jutterström (M).
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§ 155

Fråga om kommunens integrationsmål
Ks/2012:310 132
Mot bakgrund av att vissa av kommunens integrationsmål snart är uppfyllda
vill Henric Andersson (SD) fråga kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) följande: Om antalet anställda med utländsk bakgrund i någon nämnd eller bolag
överstiger kommunens mål att anställda med utländsk bakgrund ska spegla
befolkningssammansättningen, kommer man då arbeta för att anställda med
svensk bakgrund ska öka?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 156

Reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015
Ks/2012:233 049
Sammanfattning
I samband med beslut om VIP 2012-2014 och budget för 2012 fastställde kommunfullmäktige ekonomiska ramar för 2013 och 2014. Stadskontoret har, inför
arbetet med VIP 2013-2015, som brukligt justerat dessa ramar med hänvisning
till beslutade varaktiga ombudgeteringar 2012. I denna budgetprocess har även
sista året i planperioden en ram vilket är ett avsteg från kommunens styrprinciper. I det förväntade ekonomiska läget för kommunen har detta bedömts som
lämpligt.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-24
Anvisningar 2012-04-24 för arbetet med verksamhets- och investeringsplan,
VIP 2013-2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-04-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-08 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 fastställs enligt kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M) förslag
respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Elin
Lagerqvists (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 47 ja-röster mot 25 nej-röster varjämte 6
ledamöter avstår från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså bifallit kommunstyrelsens förslag, nämligen
följande:
– Förslag till justerade ekonomiska ramar för 2013-2015 inför arbetet med
VIP 2013-2015 och budget för 2013 godkänns enligt kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 157

Rocksjöstadion
Ks/2012:236 809
Sammanfattning
Fritidsnämnden begär att 12 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för
uppförande av Aktivitetscenter Rocksjön under 2012 och 2013. Av den totala
utgiften för investeringen förutsätts 2 mnkr finansieras av Svenska Kanotförbundet och 2,5 mnkr förutsätts finansieras av de lokala kanotföreningarna via
sponsring. Fritidskontoret har tagit fram ett lokalprogram tillsammans med
berörda intressenter innebärande att en kanotanläggning uppförs i Rocksjön
och att en läktarbyggnad innehållande omklädningsrum, förråd, duschar mm
uppförs i Knektaparken.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2012-04-19 § 74 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2012-05-03
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-05-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i elektroniska startgrindar, samt att förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Aktivitetscenter Rocksjön med ett engångsbelopp uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Aktivitetscenter Rocksjön.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-05-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i startgrindar, samt att
förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma. I avtalet skrivs
också in att fritidsnämnden upplåter plats för vinterförvaring av grindarna.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp, eller motsvarande årligt driftbidrag, uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr, eller att motsvarande årligt bidrag erhålls som minskar
driftkostnaden.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med Svenska Kanotförbundet
innebärande att förbundet finansierar investeringen i startgrindar, samt att
förbundet även bekostar drift och underhåll av desamma. I avtalet skrivs
också in att fritidsnämnden upplåter plats för vinterförvaring av grindarna.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att sluta avtal med lokala kanotklubbar innebärande att föreningarna förbinder sig att medfinansiera projektet Rocksjöstadion med ett engångsbelopp, eller motsvarande årligt driftbidrag, uppgående till lägst 2,5 mnkr.
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden och
berörda intressenter göra nödvändiga anpassningar av föreliggande skisser
och lokalprogram innebärande att investeringen kan rymmas inom en total
utgift uppgående till 12 mnkr.
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– 1,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för färdigställande av utredningsarbete samt genomförande av projektering rörande byggnation av
Rocksjöstadion.
– Återstående anslagsbehov uppgående till 5,7 mnkr år 2012 och 5 mnkr år
2013 ställs till tekniska nämndens förfogande efter det att fritidsnämnden
upprättat avtal med lokala kanotklubbar samt Svenska Kanotförbundet innebärande att kommunens investeringsutgift netto för projektet uppgår till
högst 7,5 mnkr, eller att motsvarande årligt bidrag erhålls som minskar
driftkostnaden.
– Investeringsanslaget finansieras genom befintligt anslag i VIP 2012-2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Birgit Sievers (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att
klargöra Svenska Kanotförbundets stöd till projektet.
Åke Johansson för C-gruppen och Ilan De Basso (S) instämmer i Birgit Sievers
(MP) återremissyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
– Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att klargöra Svenska Kanotförbundets stöd till projektet.

Beslutet expedieras till:
Ks
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§ 158

Motion om rondell i korsningen Grännavägen - Kruthusgatan i
Huskvarna
Ks/2011:444 310
Sammanfattning
Saddia Hidalgo Larsson (KD) och Olof Darelid (KD) anför i motion
2011-10-03 att det ofta uppstår incidenter i trafiken i korsningen Grännavägen
– Kruthusgatan, Huskvarna. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att planera för en rondell i korsningen
Grännavägen – Kruthusgatan.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 281 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-03
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 121 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Beslutet expedieras till:
S H Larsson
Stbn
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§ 159

Motion om en utbyggnadsstrategi för Huskvarna
Ks/2011:446 229
Sammanfattning
Britt-Marie Glaad (S) med flera konstaterar i motion 2011-10-04 att arbetet
med Vision Huskvarna påbörjades 2010 och att en del åtgärder har färdigställts
medan andra kvarstår. Motionärerna menar att för att få ett levande centrum
behövs också bostadsbyggnation i centrala Huskvarna. Med anledning av det
föreslår motionärerna att en utbyggnadsstrategi för centrala Huskvarna tas
fram.
Kommunfullmäktige har 2011-10-06 § 282 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Huskvarna.
Beslutsunderlag
Motion 2011-10-04
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-01-19 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2012-01-12
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-03-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda ett visionsarbete för området Gamla Maden i Huskvarna.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-03-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 122 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Sara Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet. I
hennes ställe tjänstgör Sema Kösebas (M).
Yrkanden
Emma Kramer (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Ann-Mari Nilsson (C) och Ingvar Åkerberg (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
B-M Glaad
Stbn
Kdr Huskvarna
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§ 160

Motion om att etablera "Vätterpromenaden" till en "Hammarskjöldsled"
Ks/2011:296 330
Sammanfattning
Lars-Evert Sahlin (S) konstaterar i motion 2011-05-21 att Jönköpings kommun
har ett fantastiskt utbud av fina vandringsleder och att en av dessa, ”Vätterpromenaden”, har nära kontakt med Vättern i hela sin sträckning. Motionären
erinrar om att det i år är 50 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka och föreslår att ”Vätterpromenaden”, som ett sätt
att vårda hans minne, etableras som en ”Hammarskjöldled”. Motionärens förslag är att rasttavlor med citat från Hammarskjölds verk ”Vägmärken” ordnas
utmed denna led, att leden invigs den 18 september 2011 på 50-årsdagen av
Hammarskjölds död samt att berörda förvaltningar planerar leden i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping.
Kommunfullmäktige har 2011-05-26 § 153 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-18 § 287 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2011-08-24 § 105 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2011-09-15 § 126 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motion om att omvandla Vätterpromenaden till Hammanskjöldsleden
avslås.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-03-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering av investering i rasttavlor och skötsel av leden samt att på lämpligt
sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Justerandes signatur
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– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Yrkande
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till sitt förslag med den ändringen att den andra strecksatsen ges följande lydelse:
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 123 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Lars-Evert Sahlin (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Vätterpromenaden i Jönköping etableras som Dag Hammarskölds promenad.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av del av kostnaderna för investering och skötsel av rasttavlor
samt att på lämpligt sätt belysa texter ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”
längs sträckan.
– Resterande kostnader – efter extern finansiering – inarbetas i VIP 20132015 med budget för 2013.
– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete mellan berörda förvaltningar
och Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping.
– Motionen förklaras bifallen.
Justerandes signatur
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Jerry Hansson (V) instämmer i Lars-Evert Sahlins (S) yrkande.
Peter Jutterström (M) och Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag nämligen följande:
– Under förutsättning att extern finansiering kan erhållas för investering och
skötsel, etableras ”Vätterpromenaden” i Jönköping som ”Dag Hammarskjölds promenad”.
– Uppdrag ges till kulturnämnden att undersöka möjligheten till extern finansiering och skötsel av rasttavlor samt att på lämpligt sätt belysa Dag Hammarskjölds poesi längs sträckan.
– Planeringen av leden ska ske i nära samarbete med Hammarskjöldsstiftelsen
i Jönköping.
– Motionen förklaras besvarad.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars-Evert Sahlins (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
L-E Sahlin
Hammarskjöldsstiftelsen
Kn
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 161

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

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 124 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Henrik Andersson (S) och Birgit Sievers (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att i samverkan med Råslätts SK undersöka
möjligheten för att ett klubbhus skapas.
– Motionen förklaras besvarad

Beslutet expedieras till:
H Andersson
Fn
Råslätts SK

Justerandes signatur
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§ 162

Motion om belysning av gångväg i Öggestorp
Ks/2011:400 317
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) föreslår i motion inkommen 2011-09-01 att gångvägen i
Öggestorp mellan Lekerydsvägen och Caféet i Rommelsjö får belysning.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 241 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Tenhult (kommundelsrådet har inte yttrat sig).
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 457 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 125 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Beslutet expedieras till:
A Carlsson
Stbn
Justerandes signatur
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§ 163

Motion om öppnande av genomfart mellan västra Ekhagen och A6
center
Ks/2011:401 500
Sammanfattning
Anna Carlsson (S) och Alf Gustafsson (S) pekar i en motion på att de boende
på västra Ekhagen har en besvärlig trafiksituation varje gång de ska svänga ut
på riksväg 40 mellan Ekhagsrondellen och Järabacken. Motionärerna föreslår
att ”den nu avstängda genomfarten” mellan västra Ekhagen och A6 center öppnas och enkelriktas för att undvika genomfartstrafik.
Kommunfullmäktige har 2011-09-01 § 242 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-09-01
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08 § 460 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-03-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-04-26
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 126 på förslag av presidiet beslutat att
bordlägga ärendet för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2012-05-31.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
A Carlsson
Stbn

Justerandes signatur
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§ 164

Motion om bekostande av språktolktjänst
Ks/2011:524 135
Sammanfattning
Jonas Grahn (SD) och Kristina Winberg (SD) anför i motion 2011-11-20 att
kostnaden för språktolk har ökat som en följd av den stora invandringen. Då
det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället är det därför inte
försvarbart att personer som bott i landet under flera år använder sig av språktolk. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige beslutar följande:
– Den som bott i Sverige i fem år eller mer får bekosta språktolktjänst själv.
(Gäller ej i de fall patientsäkerheten kan äventyras).
– Den som fått godkänt på sin SFI-utbildning och vill ha språktolk får bekosta
det själv.
Kommunfullmäktige har 2011-12-01 § 342 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till socialnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-20
Socialnämndens beslut 2012-03-20 § 41 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-04-16 § 54 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Peter Jutterström (M), Ifrah Kirih (S), Simon Rundqvist (S), Samuel Somo (V)
och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Beslutet expedieras till:
J Grahn
Sn
Uan

Justerandes signatur
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§ 165

Uppdrag att i nära samråd med Jönköping Energi Biogas AB utreda
alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den framtida
biogasproduktionen
Ks/2012:155 351
Sammanfattning
Tekniska nämnden lämnar redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag
2010-04-29 att utreda alternativa, långsiktiga lokaliseringsmöjligheter för den
framtida biogasproduktionen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 105
Tekniska nämndens beslut 2012-01-17 § 44 med tillhörande tjänsteskrivelse
Jönköping Energi AB:s PM upprättad 2011-11-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-05-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från
2010-04-29 godkänns och inriktningen för biogasproduktionens framtida
lokalisering kan därmed anses vara klargjord.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag från
2010-04-29 godkänns och inriktningen för biogasproduktionens framtida
lokalisering kan därmed anses vara klargjord.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Jönköping Energi

Justerandes signatur
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§ 166

Avyttring av fastigheten Neapel 15, Södergatan 18, Jönköping
Ks/2012:231 253
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade i december 2011 att avyttra fastigheten Neapel
15. I samband med det avstyckades fastigheten och efter fastighetsreglering
annonserades en tomt till tomtkön (Neapel 16). Kvarvarande fastighet har en
areal om 1278 kvadratmeter.
Vid sitt sammanträde 2012-04-10 § 96 beslutade tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Köpekontrakt, genom vilket Jönköpings kommun överlåter fastigheten Neapel 15 till Xxoch Yy, för en köpeskilling om 3 310 000 kr godkänns.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-04-10 § 96 med tillhörande tjänsteskrivelse
Köpeavtal
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Köpekontrakt, genom vilket Jönköpings kommun överlåter fastigheten Neapel 15 till Per Strindhall och Agata Rukat, för en köpeskilling om 3 310 000
kr godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Xx
Yy
Tn
L Johannesson

Justerandes signatur
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§ 167

Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet
Ks/2012:142 620
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-24 § 75 bl.a. att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att i samråd med socialnämnden och integrationssamordnaren på stadskontoret göra en
översyn och föreslå en skolgång som anpassas till de behov och möjligheter
som aktuell elevgrupp har med inriktningen att ensamkommande flyktingbarn
ska uppnå intagningskraven enligt den nya gymnasiereformen.
Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har upprättat förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända
ungdomar från utlandet.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-02-20 § 26 med tillhörande handlingar
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-02-21 § 24 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända ungdomar
från utlandet godkänns med den ändringen att dokumentet rubriceras ”Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till riktlinjer och rutiner avseende skolgång för nyanlända ungdomar
från utlandet godkänns med den ändringen att dokumentet rubriceras ”Program avseende skolgång för nyanlända ungdomar från utlandet”.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Uan, Bun
Justerandes signatur
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§ 168

Program – lön som ett strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun
Ks/2012:193 029
Sammanfattning
Personalutskottet har beslutat att uppdra till centrala personalavdelningen
(CPA) om uppföljning av PM som avser kommunens lönepolitik, vilken antogs
av ledningsutskottet och personalutskottet 2007. Framtaget förslag till ny lönepolicy har antagits av personalutskottet. Ärendet överlämnas nu till kommunstyrelsen för behandling.
Beslutsunderlag
Nu gällande lönepolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214
Nu gällande PM daterad 2007-04-18 avseende kommunens lönepolitik antagen
av ledningsutskottet/personalutskottet 2007-05-02 § 92
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 rev. 2012-03-15 med 2012-02-23
reviderat förslag till programdokument ”Lön som strategiskt styrinstrument i
Jönköpings kommun”
Samverkansprotokoll 2012-02-23
Personalutskottets beslut 2012-03-15 § 21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-28 reviderad 2012-03-15 med förslag
till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-01.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-01.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-01.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-15.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-15.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-15.
Justerandes signatur
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-05-07 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) återtar tidigare avgivet yttrande och överlämnar nytt yttrande daterat 2012-05-16 vari kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag tillstyrks med den ändringen att meningen ”Kommunens riktmärke för
lönespridning är lägst 25 % år 2015.” under rubriken ”Mål” utgår och ersätts
med ”Osakliga löneskillnader ska motverkas.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens förslag exklusive
punkten under rubriken ”Mål” i programmet där olika förslag föreligger.
Kommunstyrelsen upptar härefter lydelsen av sista stycket under rubriken
”Mål”. Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag till lydelse ”Kommunens riktmärke för lönespridning är lägst 25 % år
2015” respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag till lydelse
”Osakliga löneskillnader ska motverkas”. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mats Greens (M) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Erik Arnalid (KD)
Astrid Johansson (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Carina Sjögren (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

x
x
x
x
x
x
x

Utdragsbestyrkande

6
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Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Mats Greens (M) förslag gällande lydelsen av sista stycket under rubriken ”Mål” i föreslaget programdokument.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
– PM daterad 2007-04-18 upphör att gälla 2012-06-15.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-15.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-15.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag gällande lydelsen av sista stycket under rubriken ”Mål”
i föreslaget programdokument.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Yrkanden
Baris Belge (S), Andreas Persson (S), Elisabeth Töre (V) och Jerry Hansson
(V) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandlingen av ärendet enligt ovan.
Thomas Bäuml (M) och Erik Arnalid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ändringsförslaget
Kommunfullmäktige upptar först lydelsen av sista stycket under rubriken
”Mål”. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till lydelse ”Kommunens riktmärke för lönespridning är lägst 25 % år 2015” respektive
Elin Lagerqvists (S) förslag till lydelse ”Osakliga löneskillnader ska motverkas”. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens
förslag i denna del.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat enligt kommunstyrelsens förslag i denna del.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Huvudförslaget
Härefter upptas kommunstyrelsens förslag i övrigt varvid kommunfullmäktige
beslutar att bifalla detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag
nämligen följande:
– Programdokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument i Jönköpings
kommun” antas att gälla fr.o.m. 2012-06-15.
– Lönepolicy fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-27 § 214 upphör att
gälla 2012-06-15.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists
(S) förslag gällande lydelsen av sista stycket under rubriken ”Mål” i programdokumentet.

Beslutet expedieras till:
Personalutskottet
Personalchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Tillägg till delegation från kommunfullmäktige till stadsbyggnadsnämnden för planbesked
Ks/2012:260 214
Sammanfattning
I den nya plan- och bygglagen som gäller från och med 2011-05-02 infördes ett
nytt instrument, planbesked. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar till nämnden att besluta i ärenden om planbesked.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2012-04-19 § 148
följande:
– Godkänna förvaltningens förslag och föreslå att kommunfullmäktige gör ett
tillägg i kommunfullmäktiges delegation till stadsbyggnadsnämnden med
följande:
Delegerar till stadsbyggnadsnämnden att i ett planbesked redovisa om
kommunen har för avsikt eller inte att inleda planläggning, som avser att
anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-04-19 § 148 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utdrag ur Plan- och bygglagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun
kompletteras i 5 § under rubriken Plan- och bygglagstiftningen med följande:
- Planbesked.
– Förändringen gäller från och med 2012-06-15.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Gällande reglemente för stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun
kompletteras i 5 § under rubriken Plan- och bygglagstiftningen med följande:
- Planbesked.
– Förändringen gäller från och med 2012-06-15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 avseende
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län
Ks/2012:206 042
Sammanfattning
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av årsredovisning för 2011. Kommunalförbundets
revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen fastställs samt att förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
2012-03-28 med tillhörande årsredovisning samt revisionsberättelse
Stadskontorets yttrande 2012-04-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-04-16 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Jäv
AnneMarie Grennhag (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I
hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
godkänns.
– Direktionen för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Förteckning över ej avgjorda ärenden
Ks/2012:180 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats förteckning över ej avgjorda ärenden inkomna senast 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade förteckning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Förteckning över ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom enligt 45 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Förteckning över ej avgjorda ärenden läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2012:179 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inkomna senast 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2012:178 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2011-12-31. Av redovisningen framgår att några sådana obesvarade medborgarförslag inte finns
att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Kommunstyrelsens meddelande, att några obesvarade medborgarförslag
som ska avgöras av kommunfullmäktige inte finns att redovisa, läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd
Ks/2012:177 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2012:176 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 201-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Redovisning av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige
Ks/2012:175 009
Sammanfattning
Nämnderna har upprättat redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Nämndernas upprättade redovisningar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-05-16
Kommunstyrelsens beslut
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-05-31
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Nämndernas redovisningar av ej avgjorda ärenden som avser uppdrag från
kommunfullmäktige läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Ingemar Ericsson (KD)
Ingemar Ericsson (KD) anhåller i skrivelse inkommen 2012-04-24 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Ingemar Ericsson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
I Ericsson
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Ledamot samt ersättare i social områdesnämnd öster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Jan Daghlén (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i social områdesnämnd öster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Daghlén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i social områdesnämnd öster utses nuvarande ersättaren Ingrid Öquist (M).
– Till ny ersättare i social områdesnämnd öster utses Hans Hellström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Daghlén
I Öquist
H Hellström
Soc omr nämnd öster
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Ledamot tillika 1:e vice ordförande samt ersättare i överförmyndarnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Jan Daghlén (M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot tillika 1:e vice ordförande i
överförmyndarnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Daghlén (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i överförmyndarnämnden utses
nuvarande ersättaren Kent Käll (M).
– Till ny ersättare i överförmyndarnämnden utses Claes von Sivers (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Daghlén
K Käll
C von Sievers
Öfn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Ersättare i fritidsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Dag Larsson (M) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i fritidsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Dag Larsson (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i fritidsnämnden utses Vilbert Soleymanian (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
D Larsson
V Soleymanian
Fn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

60

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 181

Ledamot i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Cecilia Knypegård (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i social områdesnämnd
väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Cecilia Knypegård (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i social områdesnämnd väster utses Göte Jonsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Knypegård
G Jonsson
Soc omr nämnd v
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Ledamot i kommundelsråd Huskvarna
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Michael Palm (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd Huskvarna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Michael Palm (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Huskvarna utses Irene Eskilsson (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Palm
I Eskilsson
Kdr Huskvarna
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 183

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Marie-Astrid Löfdahl (KD)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Marie-Astrid Löfdahl (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Ida
Samuelsson (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M-A Löfdahl
I Samuelsson
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 184

Ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Jaana Melle (KD) har hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jaana Melle (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utses Mattias
Oscarsson (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Melle
M Oscarsson
Uan
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 185

Ledamot i Stiftelsen Anna Kjellbergs minne
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Monica Agurén (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Anna Kjellbergs minne.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Monica Agurén (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i Stiftelsen Anna Kjellbergs minne utses Ricard
Hulteke (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Agurén
R Hulteke
Stiftelsen Anna Kjellbergs minne
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 186

Ersättare i äldrenämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Johanna Reistad (S) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Johanna Reistad (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i äldrenämnden utses Helena Perlerot (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Reistad
H Perlerot
Än
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-31

§ 187

Ledamot samt ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-05-31 att Jan Söderman (S) har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Jan Söderman (S) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i tekniska nämnden utses nuvarande ersättaren Inger
Sjölander (S).
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Sebastian Kron (S).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
J Söderman
I Sjölander
S Kron
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2012
§ 156 Reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Ingemar Ericsson
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson

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)
(S)
(S)

Ersättare

Gunilla Kock Hansson

Laila Wiman Larsson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
Rune Nykvist

Eva Stråth
Lennart Edlund
Olof Darelid

Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

Gunvor Runström

Susanna Björkman
Gabriel Marco

Magnus Johansson

Anders Gustafsson

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
X
X
X
X
X

Omröstningsslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2012
§ 156 Reviderade ekonomiska ramar för 2013-2015
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

X
X
X
Ifrah Kirih

X
X
X
X
X
X
X

Katja Öz
Marcus Fredriksson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
47

25

6

3

Omröstningsslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2012
§ 168 Program - lön som ett strategiskt styrinstrument i Jönköping kommun
Ledamöter
Thomas Bäuml
Peter Jutterström
AnneMarie Grennhag
Anders Jörgensson
Barbro Eng
Kent Ly
Agneta Hugander
Inger Krantz
Sotiris Delis
Göran Karlsson
Tevfik Altonchi
Priya Joshi
Bert Åke Näslund
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Susanne Agerbring
Erik Arnalid
Åke Holm
Therese Hulusjö
Astrid Johansson
Göran Undevall
Simon Rundqvist
Saddia Hidalgo Larsson
Ola Nilsson
Ewa Jonsson
Ingemar Ericsson
Ercan Atasayar
Anders Hulusjö
Anna Mårtensson
Nils-Erik Davelid
Anna-Karin Carstensen
Inger Gustavsson
Nicklas Bengtsson
Ann-Mari Nilsson
Anders Samuelsson
Gunilla Waérn
Hans Karlsson
Åke Johansson
Christina Karlsson
Peter Lundvall
Claes Carlsson
Birgit Sievers
Elin Lagerqvist
Carolina Pettersson
Rolf Wennerhag
Pelle Nordin
Edvard Björnvinge
Eva Swedberg
Michael Wilhelmsson
Harriet Roosquist
Alf Gustafsson
Patricia Melin
Mona Forsberg
Tord Sundqvist
Krister Johansson
Andreas Persson

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)
(S)
(S)

Ersättare

Gunilla Kock Hansson

Laila Wiman Larsson

Eva Stråth
Lennart Edlund

Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg

Gunvor Runström

Susanna Björkman

Magnus Johansson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningsslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2012
§ 168 Program - lön som ett strategiskt styrinstrument i Jönköping kommun
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Summa

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

Anders Gustafsson

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

Ifrah Kirih
Katja Öz
Marcus Fredriksson

Ghada Melle

X
X
X
51

30

0

0

