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§ 53

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Meddelanden
Anmäls:
Länsstyrelsens beslut 2011-02-03 att utse Karin Hannus (KD) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Alexander Tornberg (KD).
Kommunrevisionens rapport 2011-01-21 ”Granskning av avtalshantering inom
Jönköpings kommun”.
Ordföranden hälsar Karin Hannus (KD) välkommen som ny ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Motion om att ge alla barn en aktiv fritid
Ks/2011:132 800
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) konstaterar i motion 2011-02-18
att möjligheten till ett aktivt fritidsliv är en mycket viktig del i barns utveckling. Motionärerna anför att deltagande i organiserade fritidsaktiviteter varierar
starkt mellan olika grupper i samhället och att en starkt bidragande orsak till
detta är att det kan vara mycket kostsamt att delta i aktiviteter för barn. Det
innebär att det finns många barn som av ekonomiska skäl har svårt att delta i
organiserade aktiviteter. Mot denna bakgrund anser motionärerna att kommunen i samarbete med föreningslivet bör utarbeta förslag till hur man kan underlätta och sänka avgifterna för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter och föreslår sammanfattningsvis:
–

att fritidsnämnden ges i uppdrag att kartlägga barns och ungdomars fritidsvanor varvid socioekonomiska faktorer särskilt beaktas,
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar förslag på hur man
kan underlätta för barn och ungdomar att delta i organiserade fritidsaktiviteter samt
– att kommunen i samarbete med föreningslivet utarbetar en åtgärdsplan där
en sänkning av avgifterna kommer till stånd.
Beslutsunderlag
Motion 2011-02-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
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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§ 56

Motion om humanitärt stöd till Gazas folk
Ks/2011:141 105
Sammanfattning
Samuel Somo (V) anför i motion 2011-02-21 bl.a. att den palestinska befolkningen i Gaza under lång tid har levt under en mycket hård ockupation och
blockad samt att Gazas befolkning lider och saknar mycket av det som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Motionären anför vidare att kommunen
inte får driva utrikespolitik men har möjlighet att bidra till humanitära insatser.
Ship to Gaza, som är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening,
kommer i maj 2011 att tillsammans med andra internationella hjälporganisationer segla mot Gaza med förnödenheter. Motionären föreslår sammanfattningsvis att Jönköpings kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka
möjligheter som finns att skänka materiel som inte längre används men som
kan komma till nytta i Gaza.
Beslutsunderlag
Motion 2011-02-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
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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§ 57

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om nytt övergångsställe över Björnebergsvägen vid korsningen
Mogatan/Björnebergsvägen, Bankeryd

b)

om muddring av Huskvarnaån

c)

om en gång och cykelväg mellan Jönköping och Bankeryd

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget om nytt övergångsställe över Björnebergsvägen vid
korsningen Mogatan/Björnebergsvägen, Bankeryd överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om muddring av Huskvarnaån överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om en gång och cykelväg mellan Jönköping och Bankeryd överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
Reservation
Erik Arnalid (KD) reserverar sig mot beslutet vad gäller medborgarförslaget
om muddring av Huskvarnaån.

Beslutet expedieras till:
Ks
Stbn
H Landström
U Isaksson
C Beerman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Interpellation om tecknande av avtal med oseriösa företag
Ks/2011:89 050
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2011-01-24 att många åkerier
konkurrerar med låga löner och ojusta villkor i syfte att vinna marknadsandelar. Interpellanten refererar till en artikel i LO-Tidningen (1/2011) vari bl.a. ett
transportföretags VD uppger att företaget, som inte har förare anställda och
inget kollektivavtal, inte med detta syftar till att runda kollektivavtalet men
medger att det skulle bli svårare att konkurrera med avtalsenliga villkor. Mot
denna bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M):
•
•
•

Är det rimligt att kommunägda bolag tecknar avtal med dylika företag?
På vilket sätt kan Jönköpings kommun undvika att teckna avtal med
andra oseriösa företag?
Vilka möjligheter finns att upphäva avtal som tecknats med aktörer som
smiter runt kollektivavtal och regler på arbetsmarknaden?

Kommunfullmäktige har 2011-01-27 § 7 beslutat medge att interpellationen
framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 av
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M).
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-01-24
Kommunstyrelsens ordförande Mats Greens (M) interpellationssvar
2011-02-10
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Interpellationen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-24/25

§ 59

Interpellation om hushållsnära tjänster
Ks/2011:134 000
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) anför i interpellation 2011-02-18 att preliminära uppgifter
ger vid handen att Sverige är ett delat land vad gäller hur stor andel av invånarna som använder det s.k. rut-bidraget och att den största andelen återfinns i
välbeställda kommuner. Interpellanten finner denna statistik synnerligen intressant och anser att den väcker frågan om hur det ser ut i Jönköping. Med anledning härav vill Jerry Hansson (V) ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Mats Green (M):
– Hur många har nyttjat rut-avdraget i Jönköpings kommun?
– Var i vår kommun finns de som nyttjar avdraget?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av kommunstyrelsens ordförande Mats Green
(M).

Beslutet expedieras till:
M Green

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Interpellation om lektorstjänster inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
Ks/2011:133 600
Sammanfattning
I interpellation 2011-02-18 påtalar Jerry Hansson (V) att hans motion om införande av lektorat i Jönköpings kommuns skolor fick ett positivt svar vid kommunfullmäktiges behandling 2009-12-17. Yttrandena från de båda skolnämnderna innehöll bl.a. rekommendationer om att ge gymnasiechefer och rektorer i
uppdrag att utarbeta en strategiplan för inrättande av lektorat, att genom fortsatt
samverkan med högskolan uppmana lärare och lärarstuderande till forskningsstudier, att inrätta lektorat för disputerade i pedagogik och närliggande ämnen
inom alla årskurser för att öka andelen lärare med forskarutbildning samt att
utarbeta policy och regelverk för dessa nya lektorat. Interpellanten undrar vad
som hänt sedan dess och vill ställa följande frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Peter Jutterström (M):
a) Har en strategiplan för inrättande av lektorat utarbetats?
b) Har policy och regelverk för detta utarbetats?
c) Har kontakterna mellan högskola och skola intensifierats?
d) Har lektorstjänster inrättats?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
ordförande Peter Jutterström (M).

Beslutet expedieras till:
P Jutterström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Interpellation om lektorstjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
Ks/2011:142 600
Sammanfattning
I interpellation 2011-02-18 påtalar Jerry Hansson (V) att hans motion om införande av lektorat i Jönköpings kommuns skolor fick ett positivt svar vid kommunfullmäktiges behandling 2009-12-17. Yttrandena från de båda skolnämnderna innehöll bl.a. rekommendationer om att ge gymnasiechefer och rektorer i
uppdrag att utarbeta en strategiplan för inrättande av lektorat, att genom fortsatt
samverkan med högskolan uppmana lärare och lärarstuderande till forskningsstudier, att inrätta lektorat för disputerade i pedagogik och närliggande ämnen
inom alla årskurser för att öka andelen lärare med forskarutbildning samt att
utarbeta policy och regelverk för dessa nya lektorat. Interpellanten undrar vad
som hänt sedan dess och vill ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M):
e) Har en strategiplan för inrättande av lektorat utarbetats?
f) Har policy och regelverk för detta utarbetats?
g) Har kontakterna mellan högskola och skola intensifierats?
h) Har lektorstjänster inrättats?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av barn- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M).

Beslutet expedieras till:
AM Grennhag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Interpellation om parasiten Cryptosporidium
Ks/2011:140 422
Sammanfattning
Elisabeth Töre (V) anför i interpellation 2011-02-21 att rapporter visar att parasiten Cryptosporidium, som orsakat de stora problemen med vattensmitta i Östersunds kommun, finns i 11 % av de prover som tagits i våra fem största ytvattentäkter 2003-2008 och att Vättern är en av de större sådana. Med anledning
av den oro som finns och mot bakgrund av vad som skett i Östersund och rapporterna om ytvattentäkterna anser interpellanten att det finns anledning att
ställa följande frågor till tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson
(M):
a) Hur ser situationen ut med dricksvattenförsörjningen i Jönköping?
b) Hur ser provresultaten rörande vattensmitta ut för Vätterns och Jönköpings
del?
c) Klor tycks inte hjälpa mot Cryptosporidium – nyttjas andra typer av vattenrening i vår kommun?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av tekniska nämndens ordförande Anders
Jörgensson (M).

Beslutet expedieras till:
A Jörgensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Interpellation om vad kommunen gör för att minska barnfattigdomen
Ks/2011:135 710
Sammanfattning
Kenneth Kindblom (V) anför i interpellation 2011-02-18 att andelen fattiga i
Sverige har ökat med 250 000 personer under de senaste åren och att ensamstående föräldrar har det allra svårast ekonomiskt. Interpellanten anför vidare att
de som drabbas hårdast är barnen och att barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn begränsas av att växa upp under fattiga förhållanden.
Mot denna bakgrund vill Kenneth Kindblom (V) ställa följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M):
a) Har du någon uppfattning om hur många fattiga barn det finns i Jönköpings
kommun?
b) Hur många barn lever i familjer där man helt eller delvis är beroende av
försörjningsstöd?
c) I relation till ovan, hur har detta förändrats de senaste åren?
d) Har den styrande borgerliga majoriteten i kommunen några konkreta förslag på åtgärder för att minska barnfattigdomen?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-18
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av kommunstyrelsens ordförande Mats Green
(M).

Beslutet expedieras till:
M Green

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-24/25

§ 64

Interpellation om barnfattigdomen i Jönköpings kommun
Ks/2011:146 710
Sammanfattning
Med anledning av Rädda Barnens nyligen presenterade rapport om barnfattigdomen påtalar Magnus Rydh (S) i interpellation 2011-02-21 att en socialdemokratisk motion år 2007 om barnfattigdom resulterade i en redovisning och analys till kommunfullmäktige om barns och ungdomars socioekonomiska situation i Jönköpings kommun. I detta sammanhang fick samtliga nämnder inom
välfärdsområdet i uppdrag att beakta nämnda rapport i det fortsatta arbetet
kring barns och ungdomars situation. Interpellanten anför att alla sätt att arbeta
för att utjämna klyftorna för våra barn borde ha högsta prioritet och en handlingsplan utvecklas för att minska barnfattigdomen i vår kommun. Mot denna
bakgrund vill Magnus Rydh (S) ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Mats Green (M):
– Vad har hänt med nämndernas arbete för att utjämna barns och ungdomars
socioekonomiska situation?
– Vilka insatser vill du genomföra för att bekämpa barnfattigdomen i Jönköpings kommun?
– Är du beredd att utarbeta en handlingsplan vars syfte är att minska barnfattigdomen i Jönköpings kommun?
Beslutsunderlag
Interpellation 2011-02-21
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-03-24 av kommunstyrelsens ordförande Mats Green
(M).

Beslutet expedieras till:
M Green

Justerandes signatur
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§ 65

Fråga om placering av elever i särskolan
Ks/2011:159 817
Med hänvisning till att Skolverket kritiserat ett antal kommuner för att de placerat elever i särskolan även om det inte funnits motiv eller behov för detta, vill
Kenneth Kindblom (V) fråga barn- och utbildningsnämndens ordförande
AnneMarie Grennhag (M) hur det i detta avseende ser ut i Jönköping och vilka
bedömningar som utgör underlag för placeringar i särskolan.
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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§ 66

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram – uppföljning 2010
Ks/2010:498 019
Sammanfattning
Enligt det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som kommunfullmäktige antog i november 2007, ska nämnderna varje år i oktober anordna ett
möte med barn och ungdomar, för att diskutera ungdomars syn på den kommunala politiken. Nämnderna ska årligen i januari redovisa till kommunfullmäktige hur de frågor som behandlats vid nämndernas möte med barn- och ungdomar lett till politiska ställningstaganden.
I årsplanen för uppföljning av det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet anges även att Centralt ungdomsforum ska ta del av vad som framkommit vid nämndernas möten med barn och ungdomar och vidareutveckla
förslag till åtgärder. Nämndernas rapporter och åtgärdsförslagen överlämnas
till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut 2010-11-03 § 141 med tillhörande handling
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 262 med tillhörande handling
Gymnasienämndens beslut 2010-11-15 § 117 med tillhörande handling
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 135 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 138 med tillhörande
handling
Socialnämndens beslut 2010-11-16 § 212 med tillhörande handling
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 132 med tillhörande handling
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 380 med tillhörande handling
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 115 med tillhörande handling
Centralt ungdomsforums förslag till åtgärder inför 2011, daterat 2010-12-08
Centralt ungdomsforums sju viktigaste förslag till åtgärder 2011, daterat
2010-12-08
Svar från Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-14 med svar på frågor ställda vid
Barnens och ungdomens frågestund 2010-04-29 samt vid nämndernas möten
under hösten 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter vårens frågestund för barn och
ungdomar i kommunfullmäktige tillsätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda för att utifrån befintligt handlingsprogram – i bred samverkan
med berörda nämnder samt barn och ungdomar – utarbeta förslag på nya
metoder för barns och ungdomars inflytande och delaktighet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Acko Ankarberg
Johanssons (KD) förslag i vilket kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens har alltså beslutat följande:
– Nämndernas redovisningar av möten med barn och ungdomar godkänns.
– Rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) tilläggsförslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Magnus Rydh (S), Carolina Pettersson (S), Samuel Somo (V), Lynn Carlsson
(S), Eva Swedberg (S) och Britt-Marie Glaad (S) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar enligt Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet, nämligen följande:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter vårens frågestund för barn och
ungdomar i kommunfullmäktige tillsätta en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda för att utifrån befintligt handlingsprogram – i bred samverkan
med berörda nämnder samt barn och ungdomar – utarbeta förslag på nya
metoder för barns och ungdomars inflytande och delaktighet.
Erik Arnalid (KD) yrkar avslag på tilläggsförslaget.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar först att lägga rapporterna till handlingarna. Härefter upptas Ilan De Bassos (S) tilläggsförslag till behandling.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.

Justerandes signatur
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslaget.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslaget.
Omröstning genomförs. Därvid avges 51 ja-röster mot 30 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har således beslutat följande:
– Rapporterna läggs till handlingarna.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Ilan De Bassos (S)
tilläggsförslag.
Beslutet expedieras till:
Nämnderna
Centralt ungdomsforum
Jönköpings Länstrafik AB

Justerandes signatur
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§ 67

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010
Ks/2011:65 039
Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010
Bilaga: Utvärdering av Jobbtorg Jönköping 2010
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkande
Mats Green (M) och Åke Holm (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Mats Green (M) låter till protokollet anteckna ett tack till personalen vid Jobbtorg och arbetsmarknadsavdelningen för goda arbetsinsatser.
Samtliga partigrupper instämmer i protokollsanteckningen.
Kommunfullmäktiges beslut
– Arbetsmarknadspolitisk rapport 2010 med tillhörande bilaga godkänns.
Beslutet expedieras till:
Uan

Justerandes signatur
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§ 68

Motion om rätt till fritidshemsplats för barn till arbetslösa
Ks/2010:166 680
Sammanfattning
Magnus Rydh (S) anför i motion 2010-03-15 att fritidshemmen är en del av
utbildningssystemet med uppgift att genom pedagogisk verksamhet ge barn en
bra och meningsfull fritid som stöd i deras utveckling samt att fritidshemmen
är ett viktigt komplement till skolan för att skapa helhet och kontinuitet i barns
utveckling och lärande. Motionären anför vidare att kommuner inte är skyldiga
att erbjuda fritidshemsplats till barn till arbetslösa och att i Jönköpings kommun innebär förälderns arbetslöshet att man mister sitt barns fritidshemsplats.
Magnus Rydh (S) anser att barnets egen rätt till fritids borde väga tyngre än om
föräldrarna är arbetslösa eller inte och föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att barn även till arbetslösa ges möjlighet till plats inom fritidshemsverksamheten i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2010-03-25 § 62 beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen som har remitterat ärendet till skol- och barnomsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-03-15
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-06-15 § 81 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-18 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att – när ekonomin så tillåter –
ändra sitt regelverk så att barn till arbetslösa kan beredas plats i fritidshemsverksamhet.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Magnus Rydh (S), Kristina Winberg (SD), Octavio Rodriguez (S), Kenneth
Kindblom (V) och Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till Ilan De Bassos (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Simon Rundqvist (KD), Claes Carlsson (MP) och AnneMarie Grennhag (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 2.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
M Rydh
Bun

Justerandes signatur
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§ 69

Motion om hastighetsdämpande åtgärder på Norrahammarsvägen i
Hovslätt
Ks/2010:232 511
Sammanfattning
Krister Johansson (S) anför i motion 2010-04-27 att hastigheten på Norrahammarsvägen i Norra Hovslätt har ökat efter att den hastighetskamera, som tidigare funnits och fungerat bra, tagits bort och att närboende numera upplever att
hastigheten är alltför hög och borde begränsas. Motionären föreslår därför att
en trafikmängds- och hastighetsmätning genomförs och att lämpliga hastighetsdämpande åtgärder vidtas.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 96 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2010-04-27
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-08-19 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.

Beslutet expedieras till:
K Johansson
Stbn

Justerandes signatur
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§ 70

Motion om sortergårdar
Ks/2010:339 301
Sammanfattning
Alf Gustafsson (S) påtalar i motion 2010-06-22 att det inte är möjligt att lämna
bildäck på sortergårdarna vilket medför att alltför många däck hamnar i naturen
till men för miljön. Tekniska nämnden håller för närvarande på att se över de
olika sortergårdarnas placering och innehåll. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att utforma sortergårdarna så att det även finns plats att lämna bildäck på samtliga sortergårdar.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 159 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till miljönämnden och tekniska
nämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-22
Miljönämndens beslut 2010-08-18 § 94 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-09-14 § 207 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Svensk Däckåtervinning AB för att möjliggöra för kommuninvånarna att lämna uttjänta
däck kostnadsfritt till sortergårdarna.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.

Justerandes signatur
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Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Alf Gustafsson (S) och Jonas Grahn (SD) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S)
förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Hans Karlsson (C) och Peter Lundvall (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
A Gustafsson
Mn
Tn

Justerandes signatur
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§ 71

Motion om möjlighet att plantera parkträd som minnesgåva vid dop,
bröllop o dyl
Ks/2010:369 330
Sammanfattning
Med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen 2010-08-23 föreslår
Carl-Johan Stillström (C) att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ge möjlighet för allmänheten att köpa minnesträd och därmed även
göra vår stad grönare.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 199 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2010-08-23
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 309 med tillhöranden tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ett praktiskt genomförande av intentionerna i motionen samt beakta de kostnader som kan uppstå i sitt budgetarbete.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ett praktiskt genomförande av intentionerna i motionen samt beakta de kostnader som kan uppstå i sitt budgetarbete.
– Motionen förklaras vara bifallen.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till ett praktiskt genomförande av intentionerna i motionen samt beakta de kostnader som kan uppstå i sitt budgetarbete.
– Motionen förklaras vara bifallen.
Beslutet expedieras till: C-J Stillström, Tn
Justerandes signatur
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§ 72

Motion om att utforma en arkitekturpolitik för Jönköpings kommun
Ks/2010:355 200
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Thordis Samuelsson (V) föreslår med hänvisning till
innehållet i motion 2010-06-13 att en arkitekturpolitik, manifesterad i ett arkitektprogram, utformas för Jönköpings kommun samt att det i den kommunala
förvaltningen finns ett tydligt ansvar för att programmet efterföljs.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 198 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-13
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 377 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Anders Samuelsson (C) och Ingvar Åkerberg (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Kindblom (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Motionen avslås.
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Reservation
V-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Kenneth Kindbloms (V)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
J Hansson
Stbn

Justerandes signatur
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§ 73

Motion om busskurer och gångväg utmed Nissastigen vid busshållplatserna vid Mulserydsvägen
Ks/2010:375 530
Sammanfattning
Karin Renblad (S) påtalar i motion 2010-08-20 betydelsen av att kollektivtrafiken är tillgänglig i både tätorten och på landsbygden. Eftersom Gislavedsbussen inte längre går in i Mulseryd hänvisas befolkningen till de busshållplatser
som finns utmed Nissastigen strax nedanför vägkrysset till Mulseryd. Utöver
att det inte finns någon belysning från byn till vägen finns det inte heller några
busskurer eller en bra gångväg utmed Nissastigen. För att öka trafiksäkerheten
och göra det något mer komfortabelt föreslår motionären att en gångväg görs
utmed Nissastigen mellan Mulserydsvägen och busshållplatserna samt att
kommunen verkar för att länstrafiken sätter upp två busskurer med belysning
och sittplatser vid ovan nämnda hållplatser.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 201 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, kommundelsråd Norra Mo samt Jönköpings Länstrafik AB.
Beslutsunderlag
Motion 2010-08-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-09 § 411 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från Jönköpings Länstrafik 2010-09-21
Yttrande från kommundelsråd Norra Mo 2010-09-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-18 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen och motionssvaret överlämnas till Trafikverket.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-24 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen och motionssvaret överlämnas till Trafikverket.
– Motionen förklaras vara besvarad.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen och motionssvaret överlämnas till Trafikverket.
– Motionen förklaras vara besvarad.
Beslutet expedieras till:
K Renblad
Trafikverket
Stbn
Jönköpings Länstrafik AB
Kdr Norra Mo

Justerandes signatur
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§ 74

Motion om gatubelysning mellan Mulseryd och Ryd samt mellan
Mulseryd och Nissastigen
Ks/2010:376 317
Sammanfattning
Karin Renblad (S) anför i motion 2010-08-20 att det ur såväl trygghets- som
folkhälsoperspektiv är angeläget med tillräcklig gatubelysning utmed gångoch cykelstråk även på landsbygden och föreslår sammanfattningsvis att gatubelysning installeras hela vägen mellan Mulseryd och Ryd samt hela vägen
mellan Mulseryd och Nissastigen.
Kommunfullmäktige har 2010-08-26 § 200 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och kommundelsråd Norra Mo.
Beslutsunderlag
Motion 2010-08-20
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-12-09 § 412 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Norra Mo 2010-09-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkande
Alf Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
Beslutet expedieras till:
K Renblad, Trafikverket, Stbn, Kdr Norra Mo
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§ 75

Överenskommelse om flyktingmottagande för år 2011
Ks/2010:541 133
Sammanfattning
Förfrågan har inkommit från Migrationsverket genom länsstyrelsen, som samordnar avtal och flyktingmottagande på länsnivå, om avtal för 2011.
Socialnämnden har behandlat ärendet 2010-12-14 § 239 och föreslår att avtal
träffas med länsstyrelsen om mottagande av 125 flyktingar under 2011.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2010-12-14 § 239 med tillhörande handlingar
Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen i Jönköpings län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende
för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende
för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med
uppehållstillstånd (PUT-platser)
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-13 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2011 godkänns, innebärande ett
mottagande av ca 280 nyanlända som beräknas bosätta sig på egen hand i
kommunen.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn godkänns.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd (PUT-platser) godkänns. Socialnämnden medges att vid behov besluta om ändring av antalet PUT-platser inom ramen för
beslutat mottagande enligt överenskommelsen.
– Uppdrag ges till socialnämnden att fortlöpande föra dialog med Länsstyrelsen kring kommunens flyktingmottagande.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag 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 inriktningJusterandes signatur
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en att ensamkommande flyktingbarn ska uppnå intagningskraven enligt den
nya gymnasiereformen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-17 vari kommunalrådet
Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunfullmäktige uttalar att kommunen ska verka för att alla stads- och
kommundelar blir delaktiga i flyktingmottagandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Yrkande
Under behandlingen av ärendet föreslår de båda beredande kommunalråden att
kommunalrådet Ilan De Bassos (S) tillägg ändras och ges följande lydelse:
– Kommunfullmäktige uttalar att hela kommunen ska vara delaktig i flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för år 2011 godkänns, innebärande ett
mottagande av ca 280 nyanlända som beräknas bosätta sig på egen hand i
kommunen.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn godkänns.
– Förslag till överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn, med uppehållstillstånd (PUT-platser) godkänns. Socialnämnden medges att vid behov besluta om ändring av antalet PUT-platser inom ramen för
beslutat mottagande enligt överenskommelsen.
– Uppdrag ges till socialnämnden att fortlöpande föra dialog med Länsstyrelsen kring kommunens flyktingmottagande.
– Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag 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.
– Kommunfullmäktige uttalar att hela kommunen ska vara delaktig i flyktingmottagandet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Ilan De Basso (S), Birgit Sievers för MP-gruppen, Samuel Somo (V), Ola Nilsson (KD), Inger Gustafsson (FP), Åke Johansson för C-gruppen och Simon
Rundqvist för KD-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Grahn (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning följande:
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Reservation
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet.
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Sn

Justerandes signatur
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§ 76

Justeringar i bolagsordningar för bolag i Jönköpings Rådhus ABkoncernen
Ks/2011:83 107
Sammanfattning
Bolagsordningarna för bolagen i Jönköpings Rådhus AB-koncernen har inför
ny mandatperiod granskats av stadskontoret. Formuleringar avseende val av
revisorer behöver justeras så de överensstämmer med den faktiska hanteringen
av upphandling och avtalsperioder avseende revisionsbiträde.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-09 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-02-09 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordningar för Jönköpings Rådhus AB, Jönköping
Airport AB, Jönköping Airport Fastighets AB, Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB, Grennaskolan riksinternat AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi
Biogas AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköpings Kommuns Parkerings
AB, Programbolaget i Jönköping AB, Rosenlunds Fastighets AB och Torsviks Terminal AB fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordningar för Jönköpings Rådhus AB, Jönköping
Airport AB, Jönköping Airport Fastighets AB, Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB, Grennaskolan riksinternat AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi
Biogas AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköpings Kommuns Parkerings
AB, Programbolaget i Jönköping AB, Rosenlunds Fastighets AB och Torsviks Terminal AB fastställs.
– Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkande
Mats Green (M) yrkar, med instämmande av Elin Lagerqvist (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att följande mening utgår under
§ 8 i upprättade förslag till bolagsordningar:
”Förste vice ordföranden tjänstgör och ingår i presidiet endast vid förfall för
ordföranden.”
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls med ovan yrkad ändring.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 77

Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag – justering av bolagsordningar och ägardirektiv för bostadsbolagen
Ks/2011:81 107
Sammanfattning
Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft för de allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen (SFS 2010:879). Med anledning av den nya lagen behöver
bolagsordningar och ägardirektiv för bostadsbolagen justeras. Syftet med förändringarna är att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar.
Justeringar med anledning av lagstiftningen föreslås ske i tre steg. I det här
ärendet föreslås, som steg 1, att ändamålsparagrafen i bolagens bolagsordning
ändras samt att ett uppdrag ges till bolagen i det särskilda ägardirektivet avseende utveckling av former för hyresgästernas inflytande i bolaget.
Beslutsunderlag
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879)
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:66
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-19
Förslag till bolagsordningar för bostadsbolagen
Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till bolagsordningar fastställs för bostadsbolagen.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– Bolagsordningarna och de särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Förslag till bolagsordningar fastställs för bostadsbolagen.
– Förslag till särskilda ägardirektiv för bostadsbolagen fastställs.
– Bolagsordningarna och de särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive årsstämma.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkande
Mats Green (M) yrkar, med instämmande av Elin Lagerqvist (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att följande mening utgår under
§ 8 i upprättade förslag till bolagsordningar:
”Förste vice ordföranden tjänstgör och ingår i presidiet endast vid förfall för
ordföranden.”
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls med ovan yrkad ändring.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 78

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Elmia AB
Ks/2011:82 107
Sammanfattning
Jönköpings kommun genomförde en översyn av ägardirektiven för Jönköpings
Rådhus AB och dess dotterbolag under 2008. I februari 2009 fastställde kommunfullmäktige nya bolagsordningar samt gemensamt respektive särskilda
ägardirektiv för alla bolag med undantag för Elmia. Vad gällde Elmia AB så
efterfrågade övriga aktieägare mer tid för dialog om dokumenten. En process
har genomförts med övriga aktieägare och nu föreligger förslag till bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal avseende Elmia AB.
Beslutsunderlag
Gemensamt ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 52
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-19 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-19 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Upprättat förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs.
– Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB och dess dotterbolag
ska gälla också för Elmia AB.
– Upprättat förslag till särskilt ägardirektiv för Elmia AB fastställs.
– Aktieägaravtal mellan Jönköpings kommun och övriga aktieägare i Elmia
AB gällande Elmia AB godkänns.
– Bolagsordning, gemensamt respektive särskilt ägardirektiv samt aktieägaravtal ska bekräftas på bolagets årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Upprättat förslag till bolagsordning för Elmia AB fastställs.
– Gemensamt ägardirektiv för Jönköpings Rådhus AB och dess dotterbolag
ska gälla också för Elmia AB.
– Upprättat förslag till särskilt ägardirektiv för Elmia AB fastställs.
– Aktieägaravtal mellan Jönköpings kommun och övriga aktieägare i Elmia
AB gällande Elmia AB godkänns.

Justerandes signatur
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– Bolagsordning, gemensamt respektive särskilt ägardirektiv samt aktieägaravtal ska bekräftas på bolagets årsstämma.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Jönköping Rådhus AB

Justerandes signatur
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§ 79

Jönköping Airport – användning av ersättningen från Luftfartsverket
Ks/2011:85 530
Sammanfattning
I avtalet med Luftfartsverket om Jönköpings kommuns övertagande av Jönköping Airport ingick en ersättning till kommunen om 33,2 mnkr varav 2,7 mnkr
avräknades p.g.a. framskjutet datum för övertagandet samt för kostnader som
Luftfartsverket hade haft när verket projekterade och upphandlade omtoppningen av rullbanan. Av ursprunglig ersättning återstår 27,5 mnkr och stadskontoret har utformat ett förslag till hur dessa medel ska disponeras.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-17 § 172
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– 5 000 000 kr disponeras som investeringsbidrag avseende omtoppningen av
flygplatsens rullbana.
– 5 000 000 kr disponeras i bokslut 2010 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 4 400 000 kr disponeras 2011 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– Det delegeras till kommunstyrelsen att fatta beslut om användningen av de
återstående 13 100 000 kr för framtida utvecklingskostnader och driftbidrag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– 5 000 000 kr disponeras som investeringsbidrag avseende omtoppningen av
flygplatsens rullbana.
– 5 000 000 kr disponeras i bokslut 2010 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– 4 400 000 kr disponeras 2011 som driftbidrag till Jönköping Airport AB.
– Det delegeras till kommunstyrelsen att fatta beslut om användningen av de
återstående 13 100 000 kr för framtida utvecklingskostnader och driftbidrag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
Finansavdelningen
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§ 80

Ideella föreningars lokalbehov
Ks/2010:553 298
Sammanfattning
Tekniska nämnden har haft i uppdrag att tillsammans med övriga berörda
nämnder utreda ideella föreningars behov av lokaler inom Tändsticksområdet.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-12-14 § 318 beslutat föreslå
kommunfullmäktige följande:
– Tekniska nämnden får i uppdrag att så långt som möjligt tillgodose lokalbehov för ideella föreningar i enlighet med det uppdrag som finns i kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2009-11-26 § 309 samt följa den inriktning mot barn och unga som ligger i stadsbyggnadsvisionens uppdrag.
– Tekniska nämnden får i uppdrag att beskriva denna inriktning i en affärsplan
med uthyrningspolicy och riktlinjer för verksamheter som beskrivs i kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2009-11-26 § 309.
– Uppdra åt tekniska nämnden att se över vilka verksamheter som, tillsammans med Kulturskolan, skulle kunna placeras i D-huset (SMOT:s nuvarande lokaler).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-26 § 309
Tekniska nämndens beslut 2010-12-14 § 318 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2011-01-19 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning av fullgjort uppdrag godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens redovisning godkänns.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att göra en översyn av lokalmöjligheterna
för föreningar med behov av större möteslokaler.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) 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)
Per Johansson (M)
Simon Runqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Tekniska nämndens redovisning av fullgjort uppdrag godkänns.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Hans Karlsson (C) och Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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.
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 33 nej-röster varjämte
en ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 3.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifall kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Tekniska nämndens redovisning av fullgjort uppdrag godkänns.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 81

Jönköpings Länstrafik AB – Förslag till följd av ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektivtrafik
Ks/2011:62 107
Sammanfattning
Riksdagen beslutade 2010-06-23 om en ny lag om kollektivtrafik (SFS
2010:1065). Den nya lagen som träder i kraft 2012-01-01 medför bl.a. att det
från denna tidpunkt i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet
organiserad i förvaltningsform. Årsstämman för Jönköpings Länstrafik AB
beslutade 2010-06-24 att ge ägarberedningen i uppdrag att bl.a. lämna förslag
på hur denna nya kollektivtrafikmyndighet ska organiseras. Vid ägarsamråd
2010-12-10 överenskoms om ett antal beslutsmeningar som ska behandlas
av kommunfullmäktige i länets kommuner samt i landstinget senast i februari
2011.
Beslutsunderlag
Skrivelse från ägarberedningen för Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-10
Mötesanteckning från ägarsamråd Jönköpings Länstrafik AB 2010-12-10
Stadskontorets yttrande 2011-01-24
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-24 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till beslut utarbetat vid ägarsamråd för Jönköpings Länstrafik AB
2010-12-10 tillstyrks innebärande:
• att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för regional
kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län.
• att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden.
• att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen.
• att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor.
• att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan
Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats.
– De av stadskontoret framförda synpunkterna på föreliggande förslag beaktas
i den fortsatta beredningen av ärendet.
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-31 vari kommunalrådet
Mats Greens (M) förslag tillstyrks med följande kompletteringar:
– Den politiska beredningsgruppen ska ha en parlamentarisk sammansättning.
– Kollektivtrafikens förändrade huvudmannaskap ska utvärderas före utgången av år 2013.
– Beslut om länstrafikbolagets framtida organisation och ägande förutsätts
fattas under innevarande år.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådet Mats Greens (M)
förslag i vilket kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämt.
Kommunstyrelsen beslutar härefter utan omröstning att avslå de av kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) föreslagna kompletteringarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Förslag till beslut utarbetat vid ägarsamråd för Jönköpings Länstrafik AB
2010-12-10 tillstyrks innebärande:
• att Landstinget från och med 2012-01-01 ensamt bär ansvar för regional
kollektivtrafik och därmed är kollektivtrafikmyndighet för Jönköpings län.
• att från och med 2012-01-01 genomföra skatteväxling som baseras på beräknade kostnader för 2012 och som i kommunalt utjämningssystem beaktar ändrade ansvarsförhållanden.
• att under förutsättning av laglig möjlighet genom en tidsbegränsad mellankommunal utjämning eliminera de differenser som uppstår i skatteväxlingen.
• att ändamålet för Jönköpings Länstrafik AB:s verksamhet ändras till ansvar för upphandling, beställning och samordning av serviceresor.
• att inrätta ett kommunalt beredningsorgan som forum för dialog mellan
Landstinget och länets kommuner om trafikförsörjningsprogram och inledningsvis för ledning och samråd kring de förändringar som här redovisats.
– De av stadskontoret framförda synpunkterna på föreliggande förslag beaktas
i den fortsatta beredningen av ärendet.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) föreslagna kompletteringar.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24
Yrkanden
Mats Green (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elin Lagerqvist (S) yrkar bifall till sitt förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning följande:
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin Lagerqvists
(S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Länstrafik AB
Landstinget
Ekonomichefen
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§ 82
Redovisning av effekter för brukare och personal av det nya sys-

temet för planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES)
Ks/2010:359 730
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 108 beslutat att uppdra till socialnämnden att redovisa effekterna för brukare och personal av det nya systemet för
planering och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES).
Socialnämnden har 2010-12-14 § 231 överlämnat redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-29 § 108
Socialnämndens beslut 2010-12-14 § 231 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att noggrant följa tidredovisningen inom
hemtjänsten i syfte att säkerställa att brukarna får biståndsbedömd tid och att
formen för tidredovisning är ändamålsenlig och ger en funktionell arbetsmiljö för hemtjänstens personal.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-28 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Socialnämnden ges i uppdrag att snarast påbörja en avveckling av systemet
TES-direkt.
– Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna utarbeta en ny form av utvärderingssystem inom hemtjänsten som
säkerställer att brukare får sina behovsbedömda insatser tillgodosedda.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Kenneth Kindblom (V) låter till protokollet anteckna att han delar de synpunkter som framförs i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Per Johansson (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Hans Karlsson (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
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att noggrant följa tidredovisningen inom
hemtjänsten i syfte att säkerställa att brukarna får biståndsbedömd tid och att
formen för tidredovisning är ändamålsenlig och ger en funktionell arbetsmiljö för hemtjänstens personal.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Ilan De
Bassos (S) förslag.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-24/25
Yrkanden
Ilan De Basso (S), Henric Andersson (SD) och Elisabeth Töre för V-gruppen
yrkar bifall till Ilan De Bassos (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet enligt ovan.
Thomas Bäuml (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Ilan
De Bassos (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ilan De Bassos (S) förslag.
Omröstning genomförs. Därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av omröstningslista nr 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
– Socialnämndens redovisning godkänns.
– Uppdrag ges till äldrenämnden att noggrant följa tidredovisningen inom
hemtjänsten i syfte att säkerställa att brukarna får biståndsbedömd tid och att
formen för tidredovisning är ändamålsenlig och ger en funktionell arbetsmiljö för hemtjänstens personal.
Reservation
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ilan De
Bassos (S) förslag.
Beslutet expedieras till:
Sn
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§ 83

Förlängning av tiden för sammanträdet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 11 § kan kommunfullmäktige om ett
sammanträde inte hinner slutföras på den utsatta sammanträdesdagen besluta
att förlänga tiden för sammanträdet.
Under behandling av föregående ärende, § 82, har kommunfullmäktige på förslag av presidiet beslutat att förlänga tiden för sammanträdet.
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§ 84

Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011
Ks/2010:554 132
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-21 att teckna lokalt utvecklingsavtal med
staten om lokalt utvecklingsarbete under 2007 avseende Öxnehaga. Efter beslut
2008-12-03 § 447 tecknades ett nytt utvecklingsavtal för perioden 2008-2010.
Regeringen erbjuder nu de kommuner som under perioden 2008-2010 ingått i
lokala utvecklingsavtal med staten, enligt förordningen (2008:348) om urbant
utvecklingsarbete, möjlighet att förlänga avtalen under perioden 2011-01-01 2011-12-31.
Beslutsunderlag
Förordning om urbant utvecklingsarbete, SFS 2008:348
Erbjudande att teckna lokala utvecklingsavtal för 2011 med tillhörande bilagor
2010-11-18
Slutredovisning 2010-11-29 av lokalt utvecklingsavtal 2008-2010 avseende
Öxnehaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2011-01-12 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2011-01-14 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-01-26
Kommunstyrelsens beslut
– Jönköpings kommun tecknar utvecklingsavtal enligt föreliggande förslag
med staten om lokalt utvecklingsarbete för 2011 avseende Öxnehaga.
– Kommunens integrationssamordnare ges i uppdrag att för kommunens räkning samordna arbetet.
– Kommunens kostnader för utvecklingsarbetet finansieras inom berörda
nämnders anslag samt med kommunstyrelsens integrationsanslag.
– Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-25
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-24.
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§ 85

Nybyggnad av omklädningsrum vid Vapenvallen
Ks/2011:71 292
Sammanfattning
Fritidsnämnden föreslår att 25 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för genomförande av nybyggnation av omklädningsrum samt installation av ny
kylmaskin på Vapenvallen. Investeringen är föranledd av branden i slutet av
2010 som förstörde delar av anläggningen. Fritidsnämnden har tagit fram två
olika alternativ (A och B) för att återställa anläggningen. Fritidsnämnden föreslår genomförande av alternativ A som medför att lokalytan utökas med cirka
350 m2 jämfört med före branden. Tekniska kontoret har upprättat hyreskalkyler avseende de olika alternativen.
Beslutsunderlag
Fritidsnämndens beslut 2011-01-20 § 16 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2011-01-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-26 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Lokalprogram för nybyggnad av lokaler på Vapenvallen enligt alternativ A
godkänns.
– Investeringsanslag med 25 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av byggnationen. Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden, preliminärt beräknad till
1 579 tkr från och med 2012, beaktas i VIP 2012-2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2011-01-27 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2011-01-31 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Birgit Sievers (MP) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Lokalprogram för nybyggnad av lokaler på Vapenvallen enligt alternativ A
godkänns.
– Investeringsanslag med 25 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av byggnationen. Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
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– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden, preliminärt beräknad till
1 579 tkr från och med 2012, beaktas i VIP 2012-2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-25
Yrkanden
Birgit Sievers (MP), Erik Arnalid (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Britt Marie Glaad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
– Uppdrag ges till fritidsnämnden att inom befintlig yta och ekonomisk ram
inrymma ytterligare ett omklädningsrum för domare.
Protokollsanteckning
Birgit Sievers (MP) och Erik Arnalid (KD) låter till protokollet anteckna följande:
”Vi noterar att kvadratmeterpriset i hyreskalkylen är hög. Vi förutsätter att utformning och upphandlingen sker på ett kostnadsbegränsande sätt för att finna
smarta lösningar som ger bra ekonomi utan att ge avkall på funktion”.
Beslutsordning
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag. Härefter upptas Britt-Marie Glaads (S) tilläggsyrkande för behandling.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå detsamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Omröstning genomförs. Därvid avges 50 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte
en ledamot är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 5.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens beslut,
nämligen följande:
– Lokalprogram för nybyggnad av lokaler på Vapenvallen enligt alternativ A
godkänns.
– Investeringsanslag med 25 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av byggnationen. Anslaget finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
– Tillkommande hyreskostnad för fritidsnämnden, preliminärt beräknad till
1 579 tkr från och med 2012, beaktas i VIP 2012-2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt-Marie
Glaads (S) tilläggsyrkande.
Beslutet expedieras till:
Fn
Tn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Nybyggnation av Råslättskolan F-6, etapp 2
Ks/2010:551 292
Sammanfattning
Skol- och barnomsorgsnämnden föreslår att 51 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av ombyggnation av Råslättsskolan. Förslaget innebär en andra etapp av ombyggnation av Råslättsskolan F-6 och den
planeras genomföras under perioden juni 2011 till och med december 2013.
Förslaget medför rivning av två befintliga byggnader (hus 1 och hus 4) samt
nyproduktion av totalt 3 600 m2 bruksarea (BRA) lokalyta. Projektet finns sedan tidigare med i VIP 2011-2013 med en total budgeterad utgift uppgående
till 51 mnkr.
Beslutsunderlag
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2011-12-14 § 146 med tillhörande
handlingar
Stadskontorets yttrande 2010-01-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2011-01-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ombyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
– Investeringsanslag med 15 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande i enlighet med VIP 2011 – 2013. Återstående anslagsbehov för år
2012 och 2013 uppgående till totalt 36 mnkr beaktas i VIP 2012 – 2014.
– Tillkommande hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med 1 826
tkr från och med 2013 beaktas i VIP 2012 – 2014.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 vari
stadskontorets förslag tillstyrks med den ändringen att första beslutssatsen ges
följande lydelse:
– Nybyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Nybyggnation av Råslättsskolan F-6 genomförs i enlighet med av skol- och
barnomsorgsnämnden upprättat lokalprogram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Investeringsanslag med 15 mnkr år 2011 ställs till tekniska nämndens förfogande i enlighet med VIP 2011 – 2013. Återstående anslagsbehov för år
2012 och 2013 uppgående till totalt 36 mnkr beaktas i VIP 2012 – 2014.
– Tillkommande hyreskostnad för barn- och utbildningsnämnden med 1 826
tkr från och med 2013 beaktas i VIP 2012 – 2014.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Tn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Slutredovisning av nybyggnad av del av Råslättsskolan, Jönköping
Ks/2010:364 292
Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2010-08-10 upprättat slutredovisning avseende nybyggnation av del av Råslättskolan, Jönköping. Nybyggnationen omfattar nytt
produktionskök och matsal samt konvertering av värmesystem från direktverkande el till fjärrvärme på vissa delar av skolan. En ny förskola, fyra slöjdsalar
och administrativa lokaler har också byggts.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2010-08-10 § 192 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2010-11-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2010-11-10 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättsskolan godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2011-01-24 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättskolan godkänns.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att göra en analys avseende
den i slutredovisningar för nybyggda förskolor regelbundet återkommande
differensen mellan beslutat antal platser enligt lokalprogram och slutligen
beslutat antal platser.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2011-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning avseende nybyggnad av del av Råslättskolan godkänns.
– Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden att göra en analys avseende
den i slutredovisningar för nybyggda förskolor regelbundet återkommande
differensen mellan beslutat antal platser enligt lokalprogram och slutligen
beslutat antal platser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2011-02-25
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Bun
Tn
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Mikael Ekström (C)
Mikael Ekström (C) anhåller i skrivelse 2011-02-18 om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Mikael Ekström (C) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
M Ekström
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige;
Anna Klint (C)
Anna Klint (C) anhåller i skrivelse 2011-02-22 om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Anna Klint (C) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
A Klint
Länsstyrelsen
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-02-24 att Henrik Hall (MP) har hemställt om entledigande från uppdraget som nämndeman vid Jönköpings tingsrätt.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Henrik Hall (MP) beviljas begärt entledigande.
– Till ny nämndeman vid Jönköpings tingsrätt utses Oskar Sievers (MP),
Vättergatan 2, 563 32 GRÄNNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
H Hall
O Sievers
Tingsrätten
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Ledamot samt 1:e vice ordförande i kommundelsråd SkärstadÖlmstad
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-02-24 komplettering av vakant ledamotsplats för Kristdemokraterna.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till 1:e vice ordförande i kommundelsråd Skärstad-Ölmstad utses nuvarande ledamoten Rosemarie Segerson (KD).
– Till ny ledamot i kommundelsråd Skärstad-Ölmstad utses Ewa Nilsson
(KD), Ängsholm, Bönarp, 561 91 HUSKVARNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
R Segerson
E Nilsson
Kdr Skärstad-Ölmstad
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Ledamot i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-02-24 att Britt Inger Bernving (M)
har hemställt om entledigande från uppdraget som ledamot i social områdesnämnd väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Britt Inger Bernving (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ledamot i social områdesnämnd väster utses Gun Lusth (M), Ingeryd
60, 563 93 GRÄNNA.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
B I Bernving
G Lusth
Soc områdesnämnd väster
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur
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§ 93

Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Smålands
Turism AB
Valberedningen anmäler i skrivelse 2011-02-24 att lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant ska väljas i Smålands Turism AB.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Till lekmannarevisor i Smålands Turism AB utses Stellan Sandberg (M),
Gubbhagsgatan 2, 561 51 HUSKVARNA.
– Till lekmannarevisorssuppleant i Smålands Turism AB utses Sven Ebbesson
(S), Kålgårdsgatan 7, 8 tr, 553 24 JÖNKÖPING.
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.

Beslutet expedieras till:
S Sandberg
S Ebbesson
Smålands Turism AB
Ernst & Young
Löneenheten
U Freijd

Justerandes signatur
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 66 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram - uppföljning 2010
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
Gun Lusth
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Acko Ankarberg Johansson
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
Pontus Vallin

Maja Flykt

Karin Hannus

Eva Stråth

Olof Darelid
Lennart Edlund

Marie Söderström

Octavio Rodriguez

Susanna Björkman

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

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 66 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram - uppföljning 2010
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)

Katja Öz

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

Ingrid Forsberg

Ghada Melle

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom

X
X
X
51

30

0

0

Omröstningslista nr. 2
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 68 Motion om rätt till fritidshemsplats för barn till arbetslösa
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
Gun Lusth
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Acko Ankarberg Johansson
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

Maja Flykt

Karin Hannus

Eva Stråth

Sara Pettersson
Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg

Marie Söderström

Octavio Rodriguez

Susanna Björkman

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

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 2 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 68 Motion om rätt till fritidshemsplats för barn till arbetslösa
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)

Katja Öz

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

Ingrid Forsberg

Ghada Melle

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom

48

33

0

0

Omröstninglista nr. 3
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 80 Ideella föreningars lokalbehov
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
Gun Lusth
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Acko Ankarberg Johansson
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

Bert Åke Näslund

Maja Flykt

Pontus Vallin
Karin Hannus

Eva Stråth

Sara Pettersson
Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

Marie Söderström

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

Nej

Avst

Frånv

X
X
X

Octavio Rodriguez

Susanna Björkman

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

Omröstninglista nr. 3 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2011
§ 80 Ideella föreningars lokalbehov
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)

Katja Öz

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

Ingrid Forsberg

Allan Tovhult
Ghada Melle

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom

47

33

0

1

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2011
§ 82 Redovisning av effekter för brukare och personal av det nya systemet för planering
och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES)
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
Gun Lusth
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Acko Ankarberg Johansson
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

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)

Ersättare

Bert Åke Näslund

Maja Flykt
Gunilla Kock Hansson

Pontus Vallin
Karin Hannus

Eva Stråth

Sara Pettersson
Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

Marie Söderström

Octavio Rodriguez

Susanna Björkman

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

Nej

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

Avst

Frånv

Omröstningslista nr. 4
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2011
§ 82 Redovisning av effekter för brukare och personal av det nya systemet för planering
och uppföljning av hemtjänstinsatser (TES)
Andreas Persson
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
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)
(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
X
X

Katja Öz

Ingrid Forsberg

Allan Tovhult
Ghada Melle

Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom

48

33

0

0

Omröstningslista nr. 5
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2011
§ 85. Nybyggnad av omklädningsrum vid Vapenvallen
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
Gun Lusth
Marie Lundberg
Ingrid Öqvist
Mats Green
Sara Larsson
Bengt Regné
Johnny Lilja
Joakim Dahlström
Albert Åhs
Acko Ankarberg Johansson
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

Bert Åke Näslund

Maja Flykt
Gunilla Kock Hansson

Pontus Vallin
Karin Hannus

Eva Stråth

Sara Pettersson
Lennart Edlund

Ingvar Åkerberg
Bertil Rylner

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

Nej

Avst

Frånv

X
Marie Söderström

Octavio Rodriguez

Susanna Björkman

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

Omröstningslista nr. 5 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2011
§ 85. Nybyggnad av omklädningsrum vid Vapenvallen
Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Helen Plym
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Marie Alonso
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Jonas Grahn
Henric Andersson
Kristina Winberg
Suma

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

Katja Öz

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

Ingrid Forsberg

Allan Tovhult
Ghada Melle
Jan Ericson
Anders Gustafsson
Kenneth Kindblom

X
X
X
50

30

0

1

