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§ 287

Utdelning av medel ur Jubileumsfonden
Medaljdelegationen har 2012-04-13 § 13 beslutat att tilldela Bäckadalsgymnasiets Skol-IF 20 000 kronor till sin verksamhet i gymnasiesärskolan.
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD) delar tillsammans med
1:e och 2:e vice ordförande ut diplom och blommor till representanter från
Bäckadalsgymnasiet.
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§ 288

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
– Den utfärdade kungörelsen godkänns som dagordning med de ändringarna
att ärende 7. Medborgarförslag och ärende 8. Interpellationer utgår eftersom
några sådana inte inkommit.
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§ 289
Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsen beslut 2012-10-02 att utse Lars Hoel (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nedzad Ibisevic (M).
Ordföranden meddelar att Jönköpings kommun har mottagit en tackhälsning
från Jönköpings kanotklubb för ett gott samarbete i arbetet med Jönköpings
kanotstadion.
Ordföranden hälsar Lars Hoel (M) välkommen som ny ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 290

Information om kommunens IT-utveckling
IS/IT-chef Janne Dicander informerar om kommuners framtida utmaningar och
möjligheter inom IT-utveckling.
Kommunfullmäktige antecknar att informationen givits.
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§ 291

Motion om hälsokontroller i årskurs 7-9
Ks/2012:436 624
Sammanfattning
I motion 2012-10-16 anför Kristina Winberg (SD) att en ungdom i ålder 13-16
år genomgår stora livsförändringar i samband med att den genomgår puberteten. Förändringar sker snabbt i den här åldern och ungdomar har inte alla gånger den erfarenheten att bedöma om ett symptom kan vara allvarligt eller ej.
Vinsten av att upptäcka en sjukdom tidigt kan dock vara större än de eventuella
kostnaderna i framtiden. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Hälsokontroller vid minst två tillfällen införs för elever i årskurs 7-9.
– Under hälsoundersökningarna ska även fokus läggas på att undersöka ungdomarnas psykiska hälsa.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-16
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 292

Motion om att sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h i Jönköpings centrala delar
Ks/2012:438 512
Sammanfattning
I motion 2012-10-17 anför Jerry Hansson (V) att risken för allvarlig skada
minskar markant vid olyckor mellan bil och fotgängare/cyklister om bilarna
färdas i en lägre hastighet. Färdas bilarna i en hastighet under 30 km/h är dödsrisken nära noll men är hastigheten istället 50 km/h är risken cirka 20 gånger
högre. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande:
– Högsta tillåtna hastighet i Jönköpings centrala delar sänks till 30 km/h.
Beslutsunderlag
Motion 2012-10-17
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen remitteras till kommunstyrelsen som har att göra de remisser som
fordras.
Beslutet expedieras till:
Ks

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Fråga om Rosenlunds herrgård
Ks/2012:443 219
Eva Swedberg (S) vill fråga tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M) vad som pågår beträffande den eventuella försäljningen av Rosenlunds
herrgård.
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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§ 294

Fråga om politik i skolan
Ks/2012:444 610
Magnus Rydh (S) vill fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) hur han
ser på möjligheterna för politiska ungdomsförbund att få besöka kommunens
högstadieskolor.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 295

Fråga om kostnadsutvecklingen inom funktionshinderomsorgen
Ks/2012:445 750
Mot bakgrund av att socialförvaltningens prognoser visar på ett underskott
inom funktionshinderomsorgen vilket kan härledas till försäkringskassans restriktivare bedömningar gällande personlig assistans vill Ilan De Basso (S) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande: Hur tänker du som
kommunstyrelsens ordförande agera för att bromsa denna kostnadsövervältring
på kommunen?
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-18

§ 296

Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017
Ks/2012:353 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017. Programmet har tagits fram i en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp, ASP-gruppen, och varit föremål för en omfattande remiss. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer programmet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 211 med tillhörande tjänsteskrivelse
ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-09-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i oktober 2011 beslutade uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter hörande av socialnämnden överväga införandet av s.k. kommunal hyresgaranti.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden ta fram en plan för att skapa trygghetsbostäder i
kommunen.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram fastställs,
med de justeringar som föreslås i tekniska kontorets tjänsteskrivelse och
med den ändringen att de områden som markerats ingå i den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnadsstrategin inte ska redovisas som möjligt
bostadsbyggande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-09-14 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande
tillägg:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att upprätta förslag till ett kommunalt
markförvärvsprogram med en tioårig planeringshorisont.
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att vid marktilldelning ge företräde till
aktörer som är beredda att uppföra hyresrätter på hela eller del av
markområdet.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillämpa principen att ett markområde får vara obebyggt i avvaktan på en aktör som är beredd att uppföra
bostäder med den upplåtelseform som anges i bostadsförsörjningsprogrammet.
4. Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram förslag till tomträttsavtal som stimulerar byggandet av hyresrätter.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid ett eventuellt införande av kommunala hyresgarantier koppla dessa till s.k. samhällskontrakt.
6. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till en plan
för utveckling av fritidshus.
7. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i högre grad integrera bostadsplaneringen med barn- och utbildningsnämndens planering.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Ordföranden konstaterar att det föreligger förslag av kommunalrådet Ann-Mari
Nilsson (C) – i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt – och därutöver tilläggsförslag av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) enligt punkterna
1-7 i hennes kommunalrådsyttrande.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på kommunalrådet
Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att
avslå tilläggsförslagen.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Ledamot

Ja

Per Johansson (M)
AnneMarie Grennhag (M)

x
x
Utdragsbestyrkande
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Kent Ly (M)
Simon Rundqvist (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)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x

Summa

9

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat avslå
kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i oktober 2011 beslutade uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter hörande av socialnämnden överväga införandet av s.k. kommunal hyresgaranti.
– Äldrenämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden ta fram en plan för att skapa trygghetsbostäder i
kommunen.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram fastställs,
med de justeringar som föreslås i tekniska kontorets tjänsteskrivelse och
med den ändringen att de områden som markerats ingå i den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnadsstrategin inte ska redovisas som möjligt
bostadsbyggande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Jäv
Sara Larsson (M) och Anna Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet. I deras ställe tjänstgör Lars Hoel (M) respektive Maria
Magui (M).
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Anders Samuelsson (C), Åke Holm (KD), Ingvar Åkerberg (FP), Astrid Löfdahl (KD), Thomas Bäuml (M), Rune Nykvist (M),
Anders Jörgensson (M), Birgit Sievers (MP) och Sotiris Delis (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S), Rolf Wennerhag (S), Kenneth Kindblom (V) och Alf
Gustafsson (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Per Svenhall för SD-gruppen yrkar att det i bostadsförsörjningsprogrammet
skrivs in att små billiga bostäder upp till 35 kvm ska prioriteras
Beslutsordning
Kommunfullmäktige upptar först till avgörande Per Svenhalls (SD) yrkande
varvid kommunfullmäktige utan omröstning beslutar att avslå detsamma.
Härefter beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Slutligen upptar kommunfullmäktige Elin Lagerqvists (S) förslag om tillägg
enligt vad som framgår av punkterna 1-7 i hennes kommunalrådsyttrande. Ordföranden ställer proposition om bifall respektive avslag på förslaget och finner
att kommunfullmäktige har beslutat att avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på Elin Lagerqvists (S) 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 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag
nämligen följande:
– Redovisningen av de av kommunfullmäktige i oktober 2011 beslutade uppdragen till de olika nämnderna godkänns.
– En aktiv mark- och planberedskap ska upprätthållas för produktion av alla
typer av bostäder i alla kommundelar.
– Samarbetet med studentkåren, högskolan och fastighetsägarna ska fortsätta
med avseende på studenternas bostadssituation.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter hörande av socialnämnden överväga införandet av s.k. kommunal hyresgaranti.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Äldrenämnden ges i uppdrag att i nära samverkan med tekniska nämnden
och stadsbyggnadsnämnden ta fram en plan för att skapa trygghetsbostäder i
kommunen.
– Berörda nämnder ges i uppdrag att senast i samband med kommande revidering av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet redovisa en uppföljning av kommunfullmäktiges lämnade uppdrag.
– ASP-gruppens förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram fastställs,
med de justeringar som föreslås i tekniska kontorets tjänsteskrivelse och
med den ändringen att de områden som markerats ingå i den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnadsstrategin inte ska redovisas som möjligt
bostadsbyggande.
Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå Per Svenhalls (SD) yrkande.
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Elin Lagerqvists (S)
tilläggsförslag.

Beslutet expedieras till:
Sn
Stbn
Tn
Än
ASP-gruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 297

Överenskommelser med Landstinget i Jönköpings län om samarbete
i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning
Ks/2012:334 750
Sammanfattning
Socialstyrelsen har genomfört förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Jönköpings kommun och Jönköpings läns landsting. Socialstyrelsen uppmärksammade då att överenskommelsen om samordnade insatser i rehabilitering/habilitering och psykiatri mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings
län inte är beslutad på rätt nivå. Kommunstyrelsen svarade Socialstyrelsen
2012-04-25 § 121 att överenskommelsen kommer att behandlas av kommunfullmäktige snarast.
Socialnämnden har 2012-06-19 § 103 beslutat föreslå att kommunfullmäktige
antar dokumenten Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade
som bor i Jönköpings kommun, 2008-2012, och Överenskommelse om samordnade insatser i rehabilitering/habilitering och psykiatri mellan landstinget och
kommunerna i Jönköpings län med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna råd.
Beslutsunderlag
Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade som bor i Jönköpings kommun 2008-2012
Överenskommelse om samordnade insatser i rehabilitering/habilitering och
psykiatri mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings daterad 2012-08-16
Socialnämndens beslut 2012-06-19 § 103 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Dokumenten Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade
som bor i Jönköpings kommun, 2008-2012, och Överenskommelse om samordnade insatser i rehabilitering/habilitering och psykiatri mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter
och allmänna råd, daterad 2010-08-16, antas som Jönköpings kommuns
överenskommelser med Landstinget i Jönköpings län i enlighet med
5 kap 8 a § socialtjänstlagen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Dokumenten Mål för gemensamma insatser till psykiskt funktionshindrade
som bor i Jönköpings kommun, 2008-2012, och Överenskommelse om samordnade insatser i rehabilitering/habilitering och psykiatri mellan landstinget och kommunerna i Jönköpings län med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter
och allmänna råd, daterad 2010-08-16, antas som Jönköpings kommuns
överenskommelser med Landstinget i Jönköpings län i enlighet med
5 kap 8 a § socialtjänstlagen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
Sn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 298

Uppdrag att utvärdera sättet att arbeta med Program för hållbar
utveckling – miljö
Ks/2012:380 420
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fick 2011-03-24 § 106 kommunfullmäktiges uppdrag att
utvärdera sättet att arbeta med ”Program för hållbar utveckling – miljö”. Stadskontoret föreslår nu vissa justeringar i arbetsgången för det årliga miljömålsarbetet.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-03 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-09-13 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Miljömålsarbetet bedrivs i enlighet med vad som framgår av stadskontorets
tjänsteskrivelse 2012-09-03 med den ändringen att kommunfullmäktiges årliga beslut om Program för hållbar utveckling – miljö flyttas från oktober till
november.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Miljömålsarbetet bedrivs i enlighet med vad som framgår av stadskontorets
tjänsteskrivelse 2012-09-03 med den ändringen att kommunfullmäktiges årliga beslut om Program för hållbar utveckling – miljö flyttas från oktober till
november.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Miljöstrastegen

Justerandes signatur
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§ 299

Tekniska nämndens begäran om att omdisponera investeringsmedel
Ks/2012:349 040
Sammanfattning
Tekniska nämnden redovisar att bidragsnivån för statlig medfinansiering av
solcellsprojekt sänkts. Förändringen medför att nämnden inte ämnar genomföra
återstående solcellsprojekt under 2012, eftersom man bedömer att lönsamhet
inte längre nås i genomförandet av solcellsprojekt. Oförbrukade medel innevarande budgetår inom aktuellt investeringsanslag uppgick vid senaste månadsskiftet till 5 381 tkr. Tekniska nämnden föreslår att oförbrukade medel omdisponeras och används för ombyggnation av personallokaler i p-huset Sesam
samt genomförande av delar av investeringar förknippade med affärsplan för
Tändsticksområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-06-12 § 147 med tillhörande tjänsteskrivelse
Affärsplan för Tändsticksområdet antagen av kommunfullmäktige
2011-09-01 § 247
Stadskontorets yttrande 2012-09-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-07 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens begäran om omdisponering av investeringsmedel från
anslaget solceller kommunala byggnader avslås.
– Anslaget solceller kommunala byggnader 2012 minskas netto med 5 300
tkr.
– Minskat anslagsbehov under 2012 beaktas i form av motsvarande minskad
upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens begäran om omdisponering av investeringsmedel från
anslaget solceller kommunala byggnader avslås.
– Anslaget solceller kommunala byggnader 2012 minskas netto med 5 300
tkr.
– Minskat anslagsbehov under 2012 beaktas i form av motsvarande minskad
upplåning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-18

KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Ekonomichefen

Justerandes signatur
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§ 300

Uppdrag att presentera en modell för barnbokslut
Ks/2012:169 105
Sammanfattning
I samband med kommunfullmäktiges uppföljning av det barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogrammet 2012-02-23 § 40 gavs kommunstyrelsen i uppdrag
att presentera en modell för barnbokslut för Jönköpings kommun med inriktningen att ett första barnbokslut ska upprättas per den 30 juni 2013 och därefter
vara årligen återkommande. Stadskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag
utarbetat en modell för barnbokslut som lyfter fram barnrättsperspektivet inom
kommunens samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-07-29 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-07-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till modell för barnbokslut för Jönköpings kommun fastställs.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen redovisa barnbokslut till kommunfullmäktige senast i april månad.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
– Stadskontoret ges i uppdrag att fr.o.m. 2013 upprätta årliga barnbokslut enligt fastställd modell.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2012-09-13 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2012-09-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
– Stadskontoret ges i uppdrag att fr.o.m. 2013 upprätta årliga barnbokslut enligt fastställd modell.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till modell för barnbokslut för Jönköpings kommun fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen redovisa barnbokslut till kommunfullmäktige senast i april månad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Yrkande
Ilan De Basso (S), Simon Rundqvist (KD), Thomas Bäuml (M), Jerry Hansson
för V-gruppen, Magnus Berndtzon (MP), Kristina Winberg (SD), Inger Gustavsson (FP) och AnneMarie Grennhag (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Stadsdirektören

Justerandes signatur
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§ 301

Verksamhetsplan och budget 2013 för Regionförbundet Jönköpings
län
Ks/2012:348 040
Sammanfattning
Regionförbundet Jönköpings län har översänt förslag till verksamhetsplan och
budget för 2013. Förslaget omfattar både Regionförbundet och Primärkommunala nämnden. Jönköpings kommun har fått förslaget för samråd enligt förbundsordningen. Ärendet har remitterats till stadskontoret som avgett yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Regionstyrelsen och Primärkommunala nämnden
Stadskontorets yttrande 2012-08-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-08-30 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och Primärkommunala
nämnden inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2013-2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-09-13 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 för Regionförbundet Jönköpings län inklusive Primärkommunala nämnden tillstyrks.
– Anslag för kommunens avgift till Regionförbundet och Primärkommunala
nämnden inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 2013-2015.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Regionförbundet

Justerandes signatur
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§ 302

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013
Ks/2012:378 101
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för 2013. En förändring gentemot tidigare år är att
förslaget innehåller ett särskilt kommunfullmäktigesammanträde för behandling av kommunens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets förslag till sammanträdesplan
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2013 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-09-26
Kommunstyrelsens beslut
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunstyrelsen
2013 godkänns.
– Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan.
– Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är anpassade
till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplaner.
– Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige 2013 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista i akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 303

Införande av fastighetsnära insamling av förpackningar med fyrfacksfordon i Jönköpings kommun
Ks/2012:392 456
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att fastighetsnära insamling av förpackningar införs
för villahushåll.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 214 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-09-27 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att successivt införa fastighetsnära insamling av förpackningar från villahushåll i Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-09-28 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-10-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att successivt införa fastighetsnära insamling av förpackningar från villahushåll i Jönköpings kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-10-18
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C), Krister Johansson (S), Britt-Marie Glaad för S-gruppen,
Anders Jörgensson (M), Birgit Sievers (MP) och Joakim Dahlström (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn

Justerandes signatur
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§ 304

Ledamot i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-10-18 att Peter Jutterström (M) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen
fr o m 2012-11-01.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Peter Jutterström (M) beviljas begärt entledigande fr o m 2012-11-01.
– Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Bengt Regné (M) fr o m
2012-11-01.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Jutterström
B Regné
Ks
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur
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§ 305

Ledamot tillika ordförande i parlamentariska kommittén
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-10-18 att Peter Jutterström (M) har
hemställt om entledigande från uppdragen som ledamot tillika ordförande i
parlamentariska kommittén fr o m 2012-11-01.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Peter Jutterström (M) beviljas begärt entledigande fr o m 2012-11-01.
– Till ny ledamot tillika ordförande i parlamentariska kommittén fr o m
2012-11-01 utses Thomas Bäuml (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
P Jutterström
T Bäuml
Parlamentariska kommittén
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur
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§ 306

Ledamot i kommundelsråd Bankeryd
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-10-18 att Mattias Oscarsson (KD) har
hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i kommundelsråd
Bankeryd.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Mattias Oscarsson (KD) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i kommundelsråd Bankeryd utses Yvonne Bjurenstedt (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Oscarsson
Y Bjurenstedt
Kdr Bankeryd
Löneservice
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2012
§ 296 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017
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

Bo Grennhag
Rune Nykvist
Andreas Grubbström

Maria Magui
Lars Hoel

Lennart Edlund
Olof Darelid

Karin Hannus
Sander Eskilsson

Ingvar Åkerberg

Bertil Rylner

Magnus Berndtzon

Jan Ericson

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 18 oktober 2012
§ 296 Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2013-2017
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)

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

Greger Svensson

Gabriel Marco

Kenneth Kindblom
X
X
X
51

30

