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Närvarolista
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2012
Ledamot
Thomas Bäuml (M)
Peter Jutterström (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Anders Jörgensson (M)
Barbro Eng (M)
Kent Ly (M)
Agneta Hugander (M)
Inger Krantz (M)
Sotiris Delis (M)
Göran Karlsson (M)
Tevfik Altonchi (M)
Priya Joshi (M)
Bert Åke Näslund (M)
Marie Lundberg (M)
Ingrid Öqvist (M)
Mats Green (M)
Sara Larsson (M)
Bengt Regné (M)
Johnny Lilja (M)
Joakim Dahlström (M)
Albert Åhs (M)
Susanne Agerbring (KD)
Erik Arnalid (KD)
Åke Holm (KD)
Therese Hulusjö (KD)
Astrid Johansson (KD)
Göran Undevall (KD)
Simon Rundqvist (KD)
Saddia Hidalgo Larsson (KD)
Ola Nilsson (KD)
Ewa Jonsson (KD)
Astrid Löfdahl (KD)
Ercan Atasayar (KD)
Anders Hulusjö (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Nils-Erik Davelid (FP)
Anna-Karin Carstensen (FP)
Inger Gustavsson (FP)
Nicklas Bengtsson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Anders Samuelsson (C)
Gunilla Waérn (C)
Hans Karlsson (C)
Åke Johansson (C)
Christina Karlsson (MP)
Peter Lundvall (MP)
Claes Carlsson (MP)

Logg
Sema Kösebas autoers. kl. 17.00 till kl. 17:18 § 322, ord. ankom kl. 17:18 § 323
Laila Wiman Larsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kjell Bengtsson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:12 § 320, ord. ankom kl. 17:12 § 321
Bo Grennhag autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Rune Nykvist autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Margareta Lundgren autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:33 § 341, Sema Kösebas ers. kl. 20:33 § 342
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 21:37 § 345, Bertil Rylner ers. kl. 21:37 § 346
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00, utgår kl. 20:22 § 337, Ingvar Åkerberg ers. kl. 20:22 § 338
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00 ej § 340, Carl-Johan Stillström ers § 340
Från kl. 17.00
Stefan Gustavsson autoers. kl. 17.00
Carl Johan Stillström autoers. kl. 17.00 till kl. 19:20 § 333, ord. ankom kl. 19:20 § 334
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00

Närvarolista (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2012
Ledamot
Birgit Sievers (MP)
Elin Lagerqvist (S)
Carolina Pettersson (S)
Rolf Wennerhag (S)
Pelle Nordin (S)
Edvard Björnvinge (S)
Eva Swedberg (S)
Michael Wilhelmsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Patricia Melin (S)
Mona Forsberg (S)
Tord Sundqvist (S)
Krister Johansson (S)
Andreas Persson (S)
Anna Carlsson (S)
Carina Sjögren (S)
Henrik Andersson (S)
Ingrid Forsberg (S)
Ilan De Basso (S)
Britt-Marie Glaad (S)
Magnus Rydh (S)
Lynn Carlsson (S)
Allan Tovhult (S)
Lars-Evert Sahlin (S)
Emma Kramer (S)
Karin Widerberg (S)
Baris Belge (S)
Jerry Hansson (V)
Samuel Somo (V)
Elisabeth Töre (V)
Per Svenhall (SD)
Henric Andersson (SD)
Kristina Winberg (SD)

Logg
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Katja Öz autoers. kl. 17.00
Gabriel Marco autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Magnus Johansson autoers. kl. 17.00 till kl. 17:32 § 325, ord. ankom kl. 17:32 § 326, utgår kl.
21:25 § 343, Magnus Johansson ers. kl. 21:25 § 344
Susanna Björkman autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anders Gustafsson autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Ifrah Kirih autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Jan Ericson ers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Kenneth Kindblom autoers. kl. 17.00
Anne Falk autoers. kl. 17.00
Från kl. 17.00
Från kl. 17.00
Anita Winberg autoers. kl. 17.00
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§ 318

Utdelning av kommunala stipendier
Kommunfullmäktige beslutade 2006-09-28 § 237 att fr.o.m. 2007 årligen utdela kommunala stipendier till studerande vid samtliga fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Stadsdirektören har ställt sig bakom förvaltningschefsgruppens förslag till stipendiater. Kommunfullmäktiges presidium har
2012-10-12 § 153 fastställt förslaget samt beslutat att utdelning av stipendierna
ska ske vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö (KD) delar tillsammans med
1:e vice ordförande Johnny Lilja (M) och 2:e vice ordförande Lars-Evert
Sahlin (S) ut kommunens stipendier samt diplom och blommor till de utvalda
stipendiaterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 319

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 320

Meddelanden
Anmäls vid sammanträdet:
Skrivelse från fastighetsägare i Gränna med synpunkter i ärende 21 vid dagens
sammanträde om antagande av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter.
Ordföranden meddelar att en policy med villkor för användande av surfplattor
är under utarbetande.
Kommunfullmäktiges beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 321

Motion om att undersöka förutsättningarna för att restaurera
Barnarpasjön
Ks/2012:526 431
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-11-28 anför Rolf Wennerhag (S) att Barnarpasjön är
idag starkt övergödd med kraftiga algblommningar under sommaren och syrebrist vintertid. För att undersöka vad som krävs för att restaurera sjön föreslår
motionären att kommunfullmäktige beslutar ge berörd nämnd i uppdrag att i
samverkan med övriga markägare och Länsstyrelsen genomföra de undersökningar som fordras.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-11-28
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
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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§ 322

Motion om framtagande av en strategi för idrottsarenor i
Jönköpings kommun
Ks/2012:527 820
Sammanfattning
I motion inkommen 2012-11-28 anför Alf Gustafsson (S) och Ilan De Basso
(S) att behovet av nya arenor och anläggningar varierar över tid och att det inte
alltid är lätt att göra rätt prioriteringar bland alla önskemål. Kommunen bör
därför tillsammans med idrottsrörelsen utarbeta en strategi för vilka objekt som
bör prioriteras. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen, bl.a. Idrottsalliansen, utarbeta en strategi för hur Jönköpings kommun på kort och
längre sikt ska kunna ta sig an utmaningen att bygga och utveckla idrottsarenor i Jönköpings kommun.
– I anslutning till ovan nämnda strategi utarbetas tidsplaner för när olika objekt/projekt förväntas kunna realiseras.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2012-11-28
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
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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§ 323

Medborgarförslag för åtgärder
Följande medborgarförslag har inkommit:
a)

om upphandling av burägg

b)

om slopande av parkeringsplatser på Brunnsgatan

c)

om förbud mot vänstersväng till Hotellplan, Norra Strandgatan

d)

om att upphäva kraven enligt ”Bättre för alla” vid nybyggnation

e)

om bestämmelserna för föreningsbidrag

f)

om upprensning av kanalsystemet mellan Bunn och Båget

g)

om förbättrad presentation vid kontakt med kommunen

h)

om förbättrad tillgänglighet till byggnader i Jönköpings kommun

i)

om Egnahemsvägen i Huskvarna

j)

om busshållplats utanför Sofiagården Kapellgatan 8

k)

om cykeltrafik

l)

om Attarpsbadet

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Medborgarförslaget upphandling av burägg överlåts till kommunstyrelsen
för beslut.
– Medborgarförslaget om slopande av parkeringsplatser på Brunnsgatan överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om förbud mot vänstersväng till Hotellplan, Norra
Strandgatan överlåts till stadsbyggnadsnämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om att upphäva kraven enligt ”Bättre för alla” vid nybyggnation överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om bestämmelserna för föreningsbidrag överlåts till
kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om upprensning av kanalsystemet mellan Bunn och
Båget överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om förbättrad presentation vid kontakt med kommunen
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om förbättrad tillgänglighet till byggnader i Jönköpings
kommun överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Medborgarförslaget om Egnahemsvägen i Huskvarna överlåts till tekniska
nämnden för beslut.
– Medborgarförslaget om busshållplats utanför Sofiagården Kapellgatan 8
överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om cykeltrafik överlåts till kommunstyrelsen för beslut.
– Medborgarförslaget om Attarpsbadet i Bankeryd överlåts till fritidsnämnden
för beslut.

Beslutet expedieras till:
J Beninati
L-O Lengqvist
G Eek
S Käll
I Kjellberg
A Hultqvist
U Isaksson
A Bogeland
K-P Suneson
Ks
Stbn
Tn
Fn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 324

Interpellation om politiskt våld
Ks/2012:528 119
Sammanfattning
Kristina Winberg (SD) anför i interpellation daterad 2012-11-27 att Sverigedemokraternas företrädare i Jönköping har varit särskilt utsatta för politiskt
våld som resulterat i ett flertal polisanmälningar under de senaste åren. Mot
denna bakgrund vill Kristina Winberg (SD) fråga kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) följande:
– Anser ni att det görs tillräckligt för att förebygga och informera om politiskt
våld och trakasserier? Om inte, kommer ni att vidta åtgärder om detta?
– Finns det någon ansvarig i kommunen som sammanställer de hot, trakasserier och andra brott som riktas mot kommunens politiker?
– Har kommunen haft något möte om detta? Om ja, när och hur många deltog?
Beslutsunderlag
Interpellation 2012-11-27
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Medges att interpellationen framställs och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-20 av kommunstyrelsens ordförande Mats Green
(M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 325

Fråga om situationen inom vuxenutbildningen
Ks/2012:532 615
Med anledning av att personer under året fått avslag på sina ansökningar till
den kommunala vuxenutbildningen vill Kenneth Kindblom (V) fråga kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) om majoriteten kommer att vidta några åtgärder i syfte att förbättra situationen för de som inte får en utbildningsplats.
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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§ 326

Fråga om resurser till vuxenutbildningen
Ks/2012:537 615
Ilan De Basso (S) har anmält att han vill ställa en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Mats Green (M) om resurser till vuxenutbildningen.
Med hänvisning till den fråga och det svar som behandlats under § 325 meddelar Ilan De Basso (S) att han anser sig ha fått svar på sin fråga.
Kommunfullmäktiges beslut
– Med hänvisning till vad Ilan De Basso (S) meddelat anses frågan vara
besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 327

Fråga om att ansluta Jönköpings kommun till ICORN
Ks/2012:533 869
Jerry Hansson (V) vill fråga kommunalrådet Anna Mårtensson (FP) vad som
hänt i frågan om att i samarbete med Jönköpings läns landsting ansluta sig till
ICORN, det internationella nätverket Fristäder för förföljda författare.
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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§ 328

Fråga om uppföljning av företag som har avtal med kommunen
Ks/2012:534 000
Kenneth Kindblom (V) vill fråga kommunalrådet Mats Green (M) vilka rutiner
det finns för kontroll av att företag, som kommunen har avtal med, sköter sina
åligganden vad beträffar skatter och avgifter.
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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§ 329

Fråga om ”Café Musfällan” i Barnarp
Ks/2012:535 000
Mot bakgrund av att det fortfarande är stökigt på nätterna i närheten av strippklubben i Barnarp vill Mona Forsberg (S) fråga kommunalrådet Mats Green
(M) om det vidtagits några åtgärder för att få bort verksamheten.
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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§ 330

Fråga om åtgärder med anledning av lagda varsel
Ks/2012:536 039
Mot bakgrund av att det har utsetts en varselsamordnare för de anställda som
varslats om uppsägning vid Husqvarna AB vill Elin Lagerqvist (S) fråga utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Berggren (M) vilka
åtgärder som vidtas för de övriga varslade och andra som förlorar sin försörjning i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar medge att frågan framställs och besvaras. Frågan
framställs och besvaras.
Kommunfullmäktiges beslut
– Frågan förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

§ 331

Fråga om marknadsföringspeng till elitidrottsföreningar
Ks/2012:538 819
Med anledning av att föreningen JIK – Jönköpings innebandyklubb – har fått
en marknadsföringspeng från kommunen vill Ilan De Basso (S) fråga kommunalrådet Birgit Sievers (MP) hur hon tänker gå vidare för att på ett bättre sätt
förankra idén om marknadsföringspeng till elitidrottsföreningar.
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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§ 332

Antagande av ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan
Ks/2012:368 212
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 enligt plan- och bygglagen om utställning av den fördjupade översiktsplanen Ramprogram för södra Munksjön.
Planen har varit utställd under perioden 30 april till 2 juli 2012. Ett utställningsutlåtande har upprättats, i vilken remissvaren sammanfattats och kommenterats. Bearbetning av planförslaget har resulterat i små redaktionella justeringar i texten och eftersom genomförd utställning endast föranleder små
ändringar behöver en ny utställning inte genomföras. Ramprogrammets huvudinriktning står fast.
Kommunstyrelsen har 2012-09-26 § 276 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för komplettering av utställningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14
Utställningsutlåtande med bilaga 2012-08-06, rev. 2012-10-11
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2012-06-29
Ramprogram för södra Munksjön
Miljökonsekvensbeskrivning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan, antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-10-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Ramprogram för södra Munksjön, fördjupad översiktsplan, antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) och Elin Lagerqvist för S-gruppen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
Stadsbyggnadsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 333

Ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45)
för Norra Kärr K nr 1, Jönköpings kommun
Ks/2012:403 420
Sammanfattning
Tasmet AB har hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession enligt minerallagen för en fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr, ca 10 km
nordöst om Gränna. Bergsstaten har remitterat ärendet till Länsstyrelsen i Jönköpings län med uppdrag att inhämta kommunens yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Remisshandlingar
Miljönämndens beslut 2012-11-07 § 178 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-11-15 § 392 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsen har 2012-11-14 § 327 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-28 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-29.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) överlämnar särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt
upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt
upprättat förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C), Elin Lagerqvist (S), Birgit Sievers (MP), Peter Lundvall
(MP), Nils-Erik Davelid för FP-gruppen, Kent Ly för M-gruppen yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Christina Karlsson (MP) yrkar att följande text läggs till i förslaget till kommunens yttrande: ”Utöver ovan nämnda synpunkter, så vill kommunen påpeka att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

man sammantaget inte anser att intresset för att bryta metallerna och mineralerna är större än övriga intressen, i synnerhet med tanke på Vättern som
dricksvattentäkt. Rent vatten är det mest grundläggande intresset och behovet
vi har. Jönköpings kommun anser därför inte att bearbetningskoncession bör
ges.”
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar avslag på Christina Karlssons (MP) tillägg.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag nämligen följande:
– Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län i enlighet med särskilt
upprättat förslag.
Reservation
Christina Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Mn
Stbn

Justerandes signatur
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§ 334

Motion om behov av en reviderad vindkraftspolicy
Ks/2012:204 370
Sammanfattning
Med hänvisning till den stora omfattningen av ärenden och med tanke på ändrade framtidsförutsättningar anser Nils-Erik Davelid (FP) i en motion
2012-03-21 att kommunens vindkraftspolicy behöver revideras för att utvärdera vunna erfarenheter samt beakta ny kunskap.
Kommunfullmäktige har 2012-03-29 § 66 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion 2012-03-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-06-14 § 214 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-09-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-10-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Beslutet expedieras till:
N-E Davelid
Stbn

Justerandes signatur
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§ 335
Motion om friidrottsanläggning i Gränna
Ks/2012:245 820
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) och Kenneth Kindblom (V) framför i motion 2012-04-25 att
det sedan en lång tid tillbaka har funnits planer på att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna. På initiativ från fritidsförvaltningen har
ritningar utarbetats men tyvärr har dessa planer aldrig realiserats. Att det finns
ett behov av en friidrottsanläggning kan knappast betvivlas, i området finns två
stora skolor med ett stort antal elever och en aktiv idrottsförening. En friidrottsanläggning kan dessutom vara till gagn för Grännaborna i allmänhet. Mot denna bakgrund föreslår motionärerna följande:
– Fritidsnämnden ges i uppdrag att bygga en friidrottsanläggning vid Brahevallen i Gränna.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 108 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden,
fritidsnämnden och kommundelsrådet Gränna-Visingsö.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-25
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26 § 108
Fritidsnämndens beslut 2012-08-16 § 111
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-08-21 § 109
Kommundelsrådets Gränna – Visingsö skrivelse 2012-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) yttrande 2012-11-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker kommunalrådet Birgit Sievers
(MP) förslag till beslut.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen avslås.

Beslutet expedieras till:
J Hansson
Fn
Bun
Kdr Gränna-Visingsö

Justerandes signatur
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§ 336

Motion om inköp av bruksområdet i Norrahammar för byggnation
av bostäder
Ks/2012:241 000
Sammanfattning
Krister Johansson (S) och Carina Sjögren (S) anför i motion 2012-04-23 att
kommunen bör köpa den mest attraktiva marken, det gamla bruksområdet, i
Norrahammar och påbörja en centrumutveckling där.
Kommunfullmäktige har 2012-04-26 § 107 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och kommundelsråd Norrahammar-Hovslätt.
Beslutsunderlag
Motion 2012-04-23
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-09-13 § 325 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 241 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-24 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-11-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att köpa in bruksområdet i Norrahammar
för att möjliggöra byggnation av bostäder.
– Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra
arbetet i enlighet med de intentioner som anges i motionen.
– Motionen förklaras därmed vara bifallen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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:
Justerandes signatur
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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

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

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkanden
Krister Johansson (S) och Britt-Marie Glaad (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan.
Göran Undevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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.
Justerandes signatur
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Omröstning genomförs. Därvid avges 49 ja-röster mot 30 nej-röster varjämte 2
ledamöter är frånvarande på sätt som framgår av omröstningslista nr 1.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag nämligen följande:
– Motionen förklaras vara besvarad.
Reservation
S- och V-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elin
Lagerqvists (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
K Johansson
Tn
Stbn

Justerandes signatur
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29

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

§ 337

Motion om översyn av kommunens markpolitik
Ks/2011:248 290
Sammanfattning
Elin Lagerqvist (S), Krister Johansson (S), Britt-Mari Glaad (S) och Rolf
Wennerhag (S) med instämmande av Alf Gustafsson (S) för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår, med hänvisning till vad som anförs i motions inkommen 2011-04-19, att tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsätta en
parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att studera kommunens markpolitik
och föreslå nödvändiga förändringar.
Kommunfullmäktige har 2011-04-20 § 130 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsens som remitterat ärendet till tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2011-04-19
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 240 med tillhörande tjänsteskrivelse
Markanvisningspolicy 2012-09-28
Kommunalrådsyttrande enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2012-10-23 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2012-10-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp
med uppdrag att studera kommunens markprissättning och möjligheter att
sälja byggklar mark.
– Motionen förklaras därmed vara besvarad.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.

Justerandes signatur
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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

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

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad enligt kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkanden
Ann-Mari Nilsson (C) och Kenneth Kindblom (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad enligt kommunalrådet Ann-Mari Nilssons
(C) förslag.
Beslutet expedieras till:
E Lagerqvist, Tn
Justerandes signatur
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§ 338

Motion om förberedelser inför kommunala folkomröstningar
Ks/2012:264 000
Sammanfattning
Henric Andersson (SD) har i motion 2012-05-08 föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda alternativ för genomförande av folkomröstningar,
inkluderande ett eller flera IT-baserade system, och att utredningen ska omfatta
bl.a. genomförande, kostnad och säkerhet för de olika alternativen.
Kommunfullmäktige har 2012-05-31 § 144 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till valnämnden och stadskontoret.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-08
Valnämndens beslut 2012-10-08 § 12 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i parlamentariska kommittén vars arbete och slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning ta fram
faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed besvarad.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2012-10-30 vari stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i parlamentariska kommittén vars arbete och slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning ta fram
faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed besvarad.

Justerandes signatur
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Åke Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Motionen överlämnas utan ställningstagande att utgöra underlag för partiöverläggningar i parlamentariska kommittén vars arbete och slutsatser återrapporteras till kommunfullmäktige före innevarande mandatperiods utgång.
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån gällande lagstiftning ta fram
faktaunderlag inför partiöverläggningarna.
– Motionen förklaras därmed besvarad.
Beslutet expedieras till:
H Andersson
Parlamentariska kommittén
Stadsdirektören
Diariet
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§ 339

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2013-2020
Ks/2012:259 420
Sammanfattning
Miljömålsarbetet i Jönköpings kommun sammanställs årligen i dokumentet
Program för hållbar utveckling – miljö. Programmet revideras varje år och
2012 års revideringar har remitterats till nämnderna och kommunala bolag under tiden april – juni. Förslag till Program för hållbar utveckling – miljö har
därefter omarbetats med hänsyn till inkomna synpunkter.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-26
Samrådsredogörelse 2012-09-03
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020, antagandehandling daterad 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020,
antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2013-2020,
antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

§ 340

Utökat anslag för åtgärder med anledning av Miljödomstolens vid
Växjö tingsrätt dom (Mål nr 3163-08) avseende ändring av gällande
tillstånd för Jönköpings flygplats
Ks/2012:365 533
Sammanfattning
Miljödomstolen i Växjö meddelade i domslut 2009-11-19 (mål nr 3163-08)
krav på att kommunen genomför bullerdämpande åtgärder på närliggande fastigheter till Jönköping Airport. Tekniska nämnden svarar för samordning av
arbetet med bullerdämpande åtgärder på berörda fastigheter. Verksamheten har
hittills finansierats med medel från den ersättning som Luftfartsverket betalade
ut i samband med kommunens övertagande av flygplatsen. 3 000 tkr av dessa
medel har tidigare reserverats för finansiering av bullerdämpande åtgärder.
Tekniska kontoret redovisar nu att medlen förbrukats och att man är i behov av
ytterligare anslag 2012 uppgående till 700 tkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-08-14 § 187 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-09-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-25 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat driftanslag uppgående till 700 tkr för verksamhetsåret 2012 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att täcka kostnader för tillkommande beräkningar och värderingar i 28 överklagade ärenden samt för genomförande
av bullerdämpande åtgärder på fastigheten Toveryd 2:20.
– Utökat driftanslag 2012 finansieras till sin helhet med medel ur kommunens
rörelsekapital.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. I hennes ställe tjänstgör Per Johansson (M).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat driftanslag uppgående till 700 tkr för verksamhetsåret 2012 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att täcka kostnader för tillkommande beräkningar och värderingar i 28 överklagade ärenden samt för genomförande
av bullerdämpande åtgärder på fastigheten Toveryd 2:20.
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– Utökat driftanslag 2012 finansieras till sin helhet med medel ur kommunens
rörelsekapital.
Det antecknas att Birgit Sievers (MP) inte deltar i beslutet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Jäv
Ann-Mari Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet.
I hennes ställe tjänstgör Carl-Johan Stillström (C).
Yrkande
Claes Carlsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens
förslag, nämligen följande:
– Utökat driftanslag uppgående till 700 tkr för verksamhetsåret 2012 ställs till
tekniska nämndens förfogande för att täcka kostnader för tillkommande beräkningar och värderingar i 28 överklagade ärenden samt för genomförande
av bullerdämpande åtgärder på fastigheten Toveryd 2:20.
– Utökat driftanslag 2012 finansieras till sin helhet med medel ur kommunens
rörelsekapital.
Reservation
MP-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Claes Carlssons (MP)
förslag.

Beslutet expedieras till:
Tn
Ekonomichefen
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§ 341

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2012
Ks/2012:390 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden
januari-augusti 2012. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för
kommunkoncernen, som förutom kommunen även omfattar koncernen Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-26
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2012
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Kommunrevisionens skrivelse 2012-10-16 med tillhörande revisionsrapport
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-09-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Delårsrapporten godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-10-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Delårsrapporten godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
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§ 342

Delårsrapport januari-augusti 2012 avseende Jönköpings Rådhus
AB
Ks/2012:426 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2012-10-08 § 76 överlämnat delårsrapport för perioden januari-augusti 2012.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 76 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2012 överlämnas
till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Delårsrapport för Jönköpings Rådhus AB januari-augusti 2011 läggs till
handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

38

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

§ 343

Koncernbidrag/utdelning från dotterbolag till Jönköpings Rådhus
AB 2012
Ks/2012:442 107
Sammanfattning
Jönköpings Rådhus AB ska, enligt fastställt gemensamt ägardirektiv, årligen
besluta om principer för koncernbidrag/utdelning från koncernens dotterbolag
efter ställningstagande av kommunfullmäktige. Koncernbidragen fastställs i
samband med koncernens bokslutsarbete.
Beslutsunderlag
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2012-10-08 § 79 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2012:
•
Från bostadsaktiebolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell
skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73.7 % återförs
till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
•
Från Jönköpings Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2012.
•
Från Jönköpings Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2012.
•
Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
•
Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
•
Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•
Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
•
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Tor-
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sviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2013.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) yttrande 2012-10-31 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks med undantag för den
utdelning med 14 mnkr år 2013 från Bostads AB VätterHem till kommunen
via Jönköpings Rådhus AB som på förslag av den politiska majoriteten inarbetats i nu antagen verksamhets- och investeringsplan 2013-2015.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Mats
Greens (M) förslag, nämligen följande:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2012:
•
Från bostadsaktiebolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell
skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73.7 % återförs
till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
•
Från Jönköpings Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2012.
•
Från Jönköpings Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2012.
•
Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
•
Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
•
Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
•
Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
•
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
Justerandes signatur
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– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2013.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Birgit Sievers (MP) yrkar den ändringen i beslutsförslaget att det inte ska utgå
något koncernbidrag till Jönköping Airport AB enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.
Rolf Wennerhag (S) yrkar bifall till Elin Lagerqvists (S) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärendet enligt ovan innebärande att 14 mnkr från Bostads AB VätterHem inte ska utdelas till kommunen 2013 via Jönköpings Rådhus AB för bostadsförsörjningsändamål.
Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att godkänna följande
beslutsordning.
Först till avgörande upptas de framställda ändringsyrkandena, nämligen:
•

Utdelning med 14 mnkr från Bostads AB VätterHem

•

Koncernbidrag till Jönköpings Airport AB

Härefter upptas huvudförslaget i övrigt.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning – i skilda beslut – att avslå de
framställda ändringsyrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag i
övrigt.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat följande:
– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse föreslås fastställa följande koncernbidrag,
utdelning och aktieägartillskott för verksamhetsåret 2012:
•
Från bostadsaktiebolagen ska utgå koncernbidrag enligt Lag (2010:879)
om allmännyttiga bostadsaktiebolag 3-5§§. Dessutom ska eventuell
skattepliktig vinst lämnas som koncernbidrag, varvid 73.7 % återförs
till bostadsbolaget i form av aktieägartillskott.
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Från Jönköpings Energi AB ska utgå koncernbidrag motsvarande 6 %
på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i samband med koncernbokslut 2012.
Från Jönköpings Energi Nät AB ska utgå koncernbidrag motsvarande
6 % på justerat eget kapital per 2011-12-31. Slutligt belopp fastställs i
samband med koncernbokslut 2012.
Elmia AB ska lämna utdelning motsvarande högst halva nettovinsten,
dock inte mer än 5 % av bolagets egna kapital.
Från Jönköpings kommuns Förvaltnings AB ska utgå koncernbidrag
motsvarande bolagets skattemässiga resultat.
Från Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB samt Grennaskolan Riksinternat ska vid vinst, utgå koncernbidrag med 5 % på tillskjutet kapital. Dessutom ska eventuell skattepliktig vinst lämnas som
koncernbidrag, varvid 73,7 % återförs till bolaget i form av aktieägartillskott.
Högskolefastigheter i Jönköping AB samt Jönköping Airport Fastighets
AB ska ej lämna utdelning.
Till Programbolaget i Jönköping AB, Jönköping Energi Biogas AB,
Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport AB samt Torsviks Terminal AB utgår koncernbidrag enligt de förlusttäckningsgarantier som moderbolaget utfärdat.

– Jönköpings Rådhus AB:s styrelse får i uppdrag att, i enlighet med de intentioner som angivits ovan, i samband med koncernens bokslutsarbete besluta
om koncernbidrag och aktieägartillskott samt förslag till utdelning som ska
beslutas vid årsstämmor 2013.
Reservationer
S-, V- och SD-grupperna reserverar sig mot beslutet att avslå Rolf Wennerhags
(S) ändringsyrkande om koncernbidrag från Bostads AB VätterHem.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
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§ 344

Antagande av detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna,
Jönköpings kommun – Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn
Ks/2012:391 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2012-09-13 § 329 beslutat
föreslå kommunfullmäktige att detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i
Gränna, Jönköpings kommun – Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn – antas.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-09-13 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Skrivelse från fastighetsägare i Gränna inkommen 2012-11-29
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun
– Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn –
antas.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Detaljplan för Gränna 6:2 m.fl. fastigheter i Gränna, Jönköpings kommun
– Grännastrandens camping och del av ny infartsgata till Gränna hamn –
antas.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Kenneth Kindblom (V) och Anders Samuelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 345

Ianspråktagande av medel för byggnation av förbigångsspår
– Torsviksbanan
Ks/2012:396 500
Sammanfattning
Stadskontoret begär i denna tjänsteskrivelse att investeringsanslag uppgående
till 10 mnkr ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångsspår på Torsviksbanan. Investeringen syftar till att möjliggöra en ökad
godsvolym på den provisoriska kombiterminalen på Torsvik. Medelsförbrukningen i projektet bedöms uppgå till 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013. I 2012
års investeringsbudget uppgår anslaget till projektet till 5 mnkr. Stadskontoret
föreslår att oförbrukade anslagna medel uppgående till 4,7 mnkr ombudgeteras
till 2013. I VIP 2013-2015 uppgår bruttoanslaget till 5 mnkr, med en medfinansiering på 500 tkr från Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun har låtit meddela att man nu inte ämnar medfinansiera förbigångsspåret. Därmed krävs att
Jönköpings kommun tillskjuter ytterligare 500 tkr år 2013 för att projektet ska
genomföras i nuvarande utformning. Projektet är kryssmarkerat i VIP 20122014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-09 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Investeringsanslag med 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013 ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångspår på Torsviksbanan.
– Anslag 2012 uppgående till 0,3 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i 2012 års investeringsbudget. Återstående anslag 2012 uppgående till
4,7 mnkr ombudgeteras till 2013.
– Anslag 2013 uppgående till totalt 9,7 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015 uppgående till 4,5 mnkr samt ombudgeterade
medel från 2012 års anslag uppgående till 4,7 mnkr. Återstående anslagsbehov 2013 uppgående till 500 tkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Investeringsanslag med 0,3 mnkr 2012 och 9,7 mnkr 2013 ställs till kommunstyrelsens förfogande för byggnation av förbigångspår på Torsviksbanan.
– Anslag 2012 uppgående till 0,3 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i 2012 års investeringsbudget. Återstående anslag 2012 uppgående till
4,7 mnkr ombudgeteras till 2013.
– Anslag 2013 uppgående till totalt 9,7 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2013-2015 uppgående till 4,5 mnkr samt ombudgeterade
medel från 2012 års anslag uppgående till 4,7 mnkr. Återstående anslagsbehov 2013 uppgående till 500 tkr finansieras genom motsvarande ökad upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Logpoint
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§ 346

Rapportering – integration och jämställdhet
Ks/2012:457 026
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag angående vilka bolag som ska lämna rapport angående jämställdhet och integration.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan Riksinternat AB, Bostads AB
VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB), AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB ska lämna mål och
rapport för integrations- och jämställdhetsarbetet.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Anna Mårtenssons (FP) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 13 avseende redovisning av åtgärder, beslut 2011-12-01 § 353 avseende utarbetande av handlingsplaner
och redovisning samt beslut 2012-04-26 § 118 avseende framtagande av
mål och redovisning upphävs avseende Torsviks Terminal AB, Rådhus AB,
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport Fastighets AB och Högskolefastigheter i Jönköping AB.
– Lydelsen "utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet" utgår
ur det gemensamma ägardirektivet för kommunens bolag och överförs till
respektive särskilda ägardirektiv för berörda bolag.
– Kommunfullmäktige rekommenderar Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl
Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan
Riksinternat AB, Bostads AB VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB),
AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB att redovisa sina mål för integrationsarbetet i sina integrationsrapporter.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-01-27 § 13 avseende redovisning av åtgärder, beslut 2011-12-01 § 353 avseende utarbetande av handlingsplaner
och redovisning samt beslut 2012-04-26 § 118 avseende framtagande av
mål och redovisning upphävs avseende Torsviks Terminal AB, Rådhus AB,
Jönköpings kommuns Förvaltnings AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Rosenlunds Fastighets AB, Jönköpings kommuns Parkerings AB, Jönköping Airport Fastighets AB och Högskolefastigheter i Jönköping AB.
– Lydelsen "utforma konkreta och mätbara mål för integrationsarbetet" utgår
ur det gemensamma ägardirektivet för kommunens bolag och överförs till
respektive särskilda ägardirektiv för berörda bolag.
– Kommunfullmäktige rekommenderar Elmia AB, Jönköping Energi AB (inkl
Jönköping Energi Nät AB och Jönköping Energi Biogas AB), Grennaskolan
Riksinternat AB, Bostads AB VätterHem (inkl. Bottnaryds Bostads AB),
AB Bankerydshem, AB Norrahammars Kommunala Bostäder, AB Grännahus, Visingsöbostäder AB, Jönköping Airport AB, Programbolaget i Jönköping AB att redovisa sina mål för integrationsarbetet i sina integrationsrapporter.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkanden
Anna Mårtensson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per Svenhall (SD) yrkar den ändringen att endast Bostads AB VätterHem ska
redovisa sina mål för integrationsarbetet i sina integrationsrapporter.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar först utan omröstning att avslå Per Svenhalls
(SD) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunstyrelsens förslag i
övrigt.
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
SD-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Per Svenhalls (SD)
yrkande.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
Dotterbolagen
Integrationssamordnaren
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§ 347

Slutredovisning tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar
Ks/2012:230 836
Sammanfattning
Tekniska nämnden slutredovisar projektet tillbyggnad av Smedjehov, Norrahammar. Projektet genomfördes under 2011 och början av 2012. Redovisad
medelsåtgång för projektet uppgår till 3 463 tkr, vilket innebär ett överskridande av budget för projektet med 463 tkr. I budget förutsattes en bruttoutgift på
3 600 tkr och en extern medfinansiering uppgående till 600 tkr. Ingen extern
medfinansiering har erhållits för projektet. Tekniska kontoret har upprättat en
hyreskalkyl avseende nybyggda lokaler.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden 2012-04-10 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-09-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-09-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämndens slutredovisning av tillbyggnad Smedjehov, Norrahammar godkänns.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 348

Uppdrag att ta fram program för kommunens lekplatser
Ks/2012:217 332
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden ges i uppdrag att i
samråd med stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för kommunens lekplatser samt att nämnden beviljas ett anslag om 250 tkr för
genomförandet.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt sammanträde 2012-03-13 § 70 följande:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tekniska nämnden beviljas ett anslag på 250 tkr för genomförande av projektet.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-03-13 § 70 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget får rymmas inom befintliga anslag till berörda nämnder verksamhetsåret 2013.
– Uppdraget slutredovisas till kommunfullmäktige senast 2014-02-28.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden ta fram ett program
för Jönköpings kommuns lekplatser.
– Tillkommande kostnader föranledda av uppdraget får rymmas inom befintliga anslag till berörda nämnder verksamhetsåret 2013.
– Uppdraget slutredovisas till kommunfullmäktige senast 2014-02-28.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Yrkande
Anders Jörgensson (M) och Claes Carlsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 349

Införande av ny definition på miljöbilar för eventuell koppling till
rabatt på parkeringsavgifter
Ks/2012:149 400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2011-10-27 i samband med behandling av verksamhets- och investeringsplanen 2012-2014 att ge tekniska nämnden i uppdrag
att överväga möjligheterna att införa en ny definition på miljöbilar för eventuell koppling till en rabatt på parkeringsavgifter.
Av tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 217 framgår att nämnden föreslår
att subventionerad parkering erbjuds för s k ”supermiljöbilar”, d v s personbilar
som är typgodkända i enlighet med 3 kap, Fordonsförordningen (2009:211)
och uppfyller utsläppskraven i EG nr 715/2007 (Euro 5 eller Euro 6) och enligt
uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per km vid blandad körning.
Ägare till sådan bil kan efter beviljad ansökan hos tekniska kontoret om pskiva (giltig i 36 månader efter utfärdandet) för s k supermiljöbil parkera utan
avgift inom av Jönköpings kommun avgiftsbelagda parkeringsytor, max 1
timme per tillfälle. En administrativ avgift för framtagande av p-skiva och registerhållning ska erläggas.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 217 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Parkeringsrabatt för s k supermiljöbilar införs från och med den 1 januari
2013 i enlighet med tekniska nämndens förslag 2012-09-11 § 217.
– Avgift för utfärdande av p-skiva och registerhållning fastställs till 250 kr.
– Tekniska nämndens redovisning av uppdraget godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Parkeringsrabatt för s k supermiljöbilar införs från och med den 1 januari
2013 i enlighet med tekniska nämndens förslag 2012-09-11 § 217.
– Avgift för utfärdande av p-skiva och registerhållning fastställs till 250 kr.
– Tekniska nämndens redovisning av uppdraget godkänns.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
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§ 350

Avgiftsbeläggning av område söder om Torpagatan
Ks/2012:398 315
Sammanfattning
Mot bakgrund av rådande trafik- och parkeringssituation inom område söder
om Torpagatan föreslår tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden att området avgiftsbeläggs.
Avgiften föreslås vara 8 kr/timme, maximalt 25 kr/dag samt månadsbiljett om
300 kr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-09-11 § 218 med tillhörande handlingar
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2012-10-11 § 335 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Område söder om Torpagatan, avgränsat i enlighet med vad som framgår av
stadsbyggnadsnämndens handlingar, beläggs med parkeringsavgift från och
med 2013-01-01.
– Parkeringsavgiften fastställs till 8 kronor per timme, maximalt 25 kr per dag
samt månadsbiljett om 300 kr per månad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Område söder om Torpagatan, avgränsat i enlighet med vad som framgår av
stadsbyggnadsnämndens handlingar, beläggs med parkeringsavgift från och
med 2013-01-01.
– Parkeringsavgiften fastställs till 8 kronor per timme, maximalt 25 kr per dag
samt månadsbiljett om 300 kr per månad.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
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§ 351

Anslag för inköp av fordon till hemsjukvården
Ks/2012:421 779
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag under 2012 för förvärv av fordon till
äldrenämndens nya hälso- och sjukvårdsorganisation. Behovet av ytterligare
fordon är föranlett av att hemsjukvården förs från Landstinget till kommunen
från och med 2013. Efter det att tekniska kontoret, i samverkan med socialförvaltningen, reviderat bedömningen avseende tillkommande fordonsbehov i ny
hälso- och sjukvårdsorganisation uppgår anslagsbehovet nu till 7 850 tkr.
Kommunen har en möjlighet att lösa delar av det tillkommande fordonsbehovet
genom att överta ett antal av Landstingets leasingavtal för fordon som används
för hemsjukvård. Stadskontoret har gjort en genomgång av de förutsättningar
som gäller för övertagande av leasingavtalen och konstaterar, i likhet med tekniska nämnden, att hela det tillkommande behovet av fordon bör hanteras i
form av förvärv.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2012-10-09 § 237 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets yttrande 2012-10-17
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2012-10-17 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till kommunens nya hälso- och
sjukvårdsorganisation.
– Utökat investeringsanslag finansieras med motsvarande ökad upplåning.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden
genomföra en uppföljning av det faktiska fordonsbehovet i kommunens nya
hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen
senast i juni 2013.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Yrkande
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) yrkar bifall till sitt förslag med den
ändringen att första strecksatsen ges följande lydelse:
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– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till socialförvaltning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Utökat investeringsanslag med 7 850 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande under 2012 för förvärv av fordon till socialförvaltningen.
– Utökat investeringsanslag finansieras med motsvarande ökad upplåning.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan med äldrenämnden
genomföra en uppföljning av det faktiska fordonsbehovet i kommunens nya
hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen
senast i juni 2013.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
– Kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
Tn
Än
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§ 352

Redovisning av obesvarade motioner
Ks/2012:402 009
Sammanfattning
Inom stadskontoret har upprättats redovisning över obesvarade motioner inlämnade senast 2012-06-30.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Motionsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
enligt 34 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna
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§ 353

Redovisning av obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
kommunfullmäktige
Ks/2012:399 009
Sammanfattning
Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska enligt 37 § i kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas två gånger om året till kommunfullmäktige. Stadskontoret har upprättat redovisning över obesvarade medborgarförslag som ska
avgöras av kommunfullmäktige och som inlämnats senast 2012-06-30. Av redovisningen framgår att några obesvarade medborgarförslag inte finns att redovisa.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelas att några obesvarade medborgarförslag enligt 37 § kommunfullmäktiges arbetsordning inte finns att redovisa till kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Kommunstyrelsens meddelande, att några obesvarade medborgarförslag
som ska avgöras av kommunfullmäktige inte finns att redovisa, läggs till
handlingarna.
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§ 354

Redovisning av medborgarförslag som ska avgöras av nämnd
Ks/2012:401 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Stadskontoret har
upprättat redovisning av sådana medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som ska avgöras av nämnd överlämnas till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över obesvarade medborgarförslag som ska avgöras av
nämnd läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Redovisning av medborgarförslag som avgjorts av nämnd
Ks/2012:400 009
Sammanfattning
Enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
nämnd två gånger per år informera kommunfullmäktige om beslut som fattats
med anledning av medborgarförslag. Inom stadskontoret har redovisning av
medborgarförslag som avgjorts av nämnd upprättats.
Beslutsunderlag
Stadskontorets upprättade redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2012-11-14
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd överlämnas
till kommunfullmäktige enligt 26 a § i Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2012-11-29
Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av presidiet beslutar kommunfullmäktige följande:
– Redovisningen över medborgarförslag som avgjorts av nämnd läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 356

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige;
Emma Kramer (S)
Emma Kramer (S) anhåller i skrivelse 2012-11-05 om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
– Emma Kramer (S) beviljas begärt entledigande.
– Hos länsstyrelsen anhålls om röstsammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige och till följd härav ny ersättare.
Beslutet expedieras till:
E Kramer
Länsstyrelsen
Löneservice
Info
M Alf
L Lagerqvist
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Agneta Hugander (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Agneta Hugander (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Albert Åhs (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
A Hugander
A Åhs
Ks
Löneservice
Info
U Freijd
L Lagerqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Marie Henningsson (C) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Marie Henningsson (C) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utses Sofia Alriksson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Henningsson
S Alriksson
Bun
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 359

Ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Elisabeth Melin Wagner
(M) har hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Elisabeth Melin Wagner (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Anders Eriksson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
E Melin Wagner
A Eriksson
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Ersättare i tekniska nämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Fredrik Kroon (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Fredrik Kroon (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i tekniska nämnden utses Josef Zetterberg (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
F Kroon
J Zetterbeg
Tn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Ersättare i kulturnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Maria Tarlowska (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ersättare i kulturnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Maria Tarlowska (M) beviljas begärt entledigande.
– Till ny ersättare i kulturnämnden utses Sara Larsson (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
M Tarlowska
S Larsson
Kn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 362

Ledamot tillika ordförande i social områdesnämnd väster
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Carin Berggren (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot tillika ordförande i social
områdesnämnd väster.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Carin Berggren (M) beviljas begärt entledigande fr o m 2013-01-01.
– Till ny ledamot tillika ordförande i social områdesnämnd väster fr o m
2013-01-01, utses Joakim Dahlström (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Berggren
J Dahlström
Soc omrnämnd väster
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 363

Ledamot och ersättare i socialnämnden
Valberedningen anmäler i skrivelse 2012-11-29 att Carin Berggren (M) har
hemställt om entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
– Carin Berggren (M) beviljas begärt entledigande fr o m 2013-01-01.
– Till ny ledamot i socialnämnden fr o m 2013-01-01 utses nuvarande
ersättaren Joakim Dahlström (M).
– Till ny ersättare i socialnämnden fr o m 2013-01-01 utses Thomas
Hanzén (M).
Kommunfullmäktiges beslut
– Valberedningens förslag bifalls.
Beslutet expedieras till:
C Berggren
J Dahlström
T Hanzén
Sn
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista nr. 1
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2012
§ 336 Motion om inköp av bruksområdet i Norrahammar för byggnation av bostäder

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

Bo Grennhag
Rune Nykvist

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X

Margareta Lundgren

X
X
X
X
X
X
X

Stefan Gustavsson

Katja Öz
Gabriel Marco

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

Omröstningslista nr. 1 (forts)
Jönköpings kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2012
§ 336 Motion om inköp av bruksområdet i Norrahammar för byggnation av bostäder

Andreas Persson

(S)

Anna Carlsson
Carina Sjögren
Henrik Andersson
Ingrid Forsberg
Ilan De Basso
Britt-Marie Glaad
Magnus Rydh
Lynn Carlsson
Allan Tovhult
Lars-Evert Sahlin
Emma Kramer
Karin Widerberg
Baris Belge
Jerry Hansson
Samuel Somo
Elisabeth Töre
Per Svenhall
Henric Andersson
Kristina Winberg

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

Summa

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

Susanna Björkman
Anders Gustafsson

Ifrah Kirih

Jan Ericson

Kenneth Kindblom
Anne Falk

Anita Winberg

X
X
X
49

30
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