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§ 411

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonom Per
Lantz och stadsjurist Ulrika Rosander i ärendet ”Förslag till avtal rörande ishallar på Rosenlundsområdet”. Under informationen närvarar även adelningschef
Johan Eriksson, fritidsförvaltningen, och versamhetschef Peter Erlandsson,
tekniska kontoret.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde
klockan 11.00.
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§ 412

Meddelanden
Biläggs de tryckta handlingarna:
Ledningsutskottets protokoll

2010-11-22 § 177-185

Tekniska utskottets protokoll

2010-11-24 § 73-76

Anmäls vid sammanträdet:
Arbetsmarknadsstatistik för Jönköpings kommun vecka 48 2010.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 413

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om tillstånd till utlandsresor utanför de
nordiska länderna enligt följande:
till USA för personal vid Stadskontoret
till Portugal och Spanien för personal vid Erik Dahlbergsgymnasiet
Ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.
Chefsjuristens beslut om yttrande enligt lagen om TV-övervakning.
T f enhetschef Annelie Svenssons beslut om flaggning med svenska och finska
flaggor framför Rådhuset samt utmed Hamnkanalen 2010-12-06 med anledning av fadderorts-/vänortsrörelsens 70-årsjubileum.
Utredningschefens beslut att ur kommunens anslag för integration och delaktighet bevilja Öxnehaga bibliotek 3 900 kr för resa till Bok- och biblioteksmässan.
Ledningsutskottets protokoll 2010-11-22 § 177-185.
Kommunstyrelsens beslut
– Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 414

Yttrande över betänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i
Sverige” (SOU 2010:55)
Ks/2010:409 130
Sammanfattning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet har med remiss 2010-09-16 till
bl.a. Jönköpings kommun för yttrande senast 2010-12-20 översänt delbetänkandet ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55).
Beslutsunderlag
Betänkandet SOU 2010:55
Gymnasienämndens beslut 2010-11-15 § 121 med tillhörande handlingar
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 134 med tillhörande
handlingar
Socialnämndens beslut 2010-11-16 § 213 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kulturnämndens beslut 2010-11-17 § 133 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 114 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Stadskontorets synpunkter tas i beaktande i kommunens yttrande över betänkande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55).
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-12-02 med
överlämnande av särskilt upprättat förslag till kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet över betänkandet
”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55) överlämnas i
enlighet med särskilt upprättat förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-12-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet över betänkandet
”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige” (SOU 2010:55) överlämnas i
enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Gn
Sbn
Sn
Kn
Fn

Justerandes signatur
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§ 415

Yttrande över betänkandet "Innovationsupphandling"
(SOU 2010:56)
Ks/2010:432 050
Sammanfattning
Näringsdepartementet har med remiss 2010-09-27 till bl.a. Jönköpings kommun för yttrande senast 2010-12-21 översänt betänkandet ”Innovationsupphandling” (SOU 2010:56).
Beslutsunderlag
Betänkandet SOU 2010:56
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-09 med särskilt upprättat förslag till
kommunens yttrande. I stadskontorets tjänsteskrivelse föreslås kommunstyrelsen besluta:
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Innovationsupphandling” (SOU 2010:56) avges i enlighet med särskilt upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) tillstyrker stadskontorets
förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Yttrande till Näringsdepartementet över betänkandet ”Innovationsupphandling” (SOU 2010:56) avges i enlighet med särskilt upprättat förslag.

Beslutet expedieras till:
Näringsdepartementet

Justerandes signatur
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§ 416
Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom
hemtjänsten – utvärdering
Ks/2009:72 025
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-12-18 § 423 beslutat att personal som startar
eget eller prövar anställning hos extern vårdgivare i samband med fritt val
inom hemtjänsten kan beviljas tjänstledighet under ett år. Möjligheten till ett
års tjänstledighet gäller under en försöksperiod om två år, 2009 och 2010.
Uppdrag gavs till kommunstyrelsen att utvärdera försöket och återkomma till
kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-18 § 423
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-26
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Fortsatt möjlighet ges till ett års tjänstledighet för personal som startar eget
eller prövar anställning hos extern vårdgivare i samband med fritt val inom
hemtjänsten.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt stadskontoret förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Möjligheten till ett års tjänstledighet för kommunal personal som startar
eget eller prövar anställning hos extern vårdgivare i samband med fritt val
inom hemtjänsten upphör vid försöksperiodens utgång 2010-12-31.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag respektive kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) förslag och
finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) 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)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

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
– Fortsatt möjlighet ges till ett års tjänstledighet för personal som startar eget
eller prövar anställning hos extern vårdgivare i samband med fritt val inom
hemtjänsten.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin
Lagerqvists (S) förslag.
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§ 417

CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för
Jönköpings kommun
Ks/2010:330 026
Sammanfattning
Jämställdhetskommittén har 2010-06-11 § 37 beslutat föreslå kommunstyrelsen
att anta ”CEMR-den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för
Jönköpings kommun”. Jämställdhetskommittén föreslår också kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens övergripande
jämställdhetsarbete ingår i personalutskottets uppgifter, samt att jämställdhetskommitténs uppdrag i och med detta är avslutat.
Beslutsunderlag
CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun
Jämställdhetskommitténs beslut 2010-06-11 § 37
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-12-03 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun antas.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder och bolag att årligen i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad integration och ökad
jämställdhet.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta följande:
– Ett jämställdhets- och integrationsutskott tillsätts under kommunstyrelsen
med totalt fem ledamöter med ersättare, varav majoriteten tillsätter tre platser som ledamöter och ersättare och oppositionen två platser som ledamöter
och ersättare.
– Jämställdhets- och integrationsutskottet får i uppgift att samordna frågor
som rör jämställdhet och integration inklusive samordning av kommunens
arbete med genomförande av ”CEMR-deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun”.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-12-03 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag tillstyrks.

Justerandes signatur
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Ett jämställdhets- och integrationsutskott tillsätts under kommunstyrelsen
med totalt fem ledamöter med ersättare, varav majoriteten tillsätter tre platser som ledamöter och ersättare och oppositionen två platser som ledamöter
och ersättare.
– Jämställdhets- och integrationsutskottet får i uppgift att samordna frågor
som rör jämställdhet och integration inklusive samordning av kommunens
arbete med genomförande av ”CEMR-deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet; Strategi för Jönköpings kommun antas.
– Uppdrag ges till samtliga nämnder och bolag att årligen i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som gjorts för ökad integration och ökad
jämställdhet.

Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 418

Digitala nämndshandlingar och publicering av nämndshandlingar
på Internet
Ks/2007:505 109
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-06-16 § 241 att ge tekniska nämnden möjlighet att genomföra ett försök med digitala beslutsunderlag till ledamöterna.
En utvärdering av projektet redovisades för kommunstyrelsen 2010-04-28
§ 135. I samband med utvärderingen beslutade kommunstyrelsen bland annat
att ett förslag som omfattade digitala nämndshandlingar för samtliga nämnder
skulle presenteras inför mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-28 § 135
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-22 vari förslag till kommunstyrelsens
beslut anges.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) yttrande 2010-12-02 vari
stadskontorets förslag tillstyrks med viss revidering, innebärande följande förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
har fr.o.m. 1 januari 2011 möjlighet att pröva om nämnden önskar övergå
från papper till elektronisk distribution av nämndshandlingarna samt vilken
lösning beträffande datorutrustning m.m. som ska användas.
– Vid beslut om att övergå till digitala nämndshandlingar kan ledamöter och
ersättare antingen tillhandahållas bärbar dator och mobilt bredband av kommunen eller använda privat bärbar dator och privat bredband för sitt politiska uppdrag.
– Ledamot som använder privat bärbar dator och bredband erhåller en månatlig ersättning.
– Ersättningens storlek för privat dator och bredband fastställs 2011 av kommunstyrelsen.
– Beslut om att övergå till digitala nämndshandlingar bör gälla generellt inom
respektive nämnd/styrelse men alternativ till elektronisk distribution och
publicering av nämndshandlingar skall dock alltid kunna erbjudas.
– Nettokostnader för att införa digitala nämndshandlingar finansieras inom
respektive styrelse eller nämnds budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Uppdrag ges till stadskontoret att utarbeta avtal och riktlinjer för hantering
av digitala nämndshandlingar inklusive ersättning till ledamot som använder
privat bärbar dator och bredband.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
har fr.o.m. 1 januari 2011 möjlighet att pröva om nämnden önskar övergå
från papper till elektronisk distribution av nämndshandlingarna samt vilken
lösning beträffande datorutrustning m.m. som ska användas.
– Vid beslut om att övergå till digitala nämndshandlingar kan ledamöter och
ersättare antingen tillhandahållas bärbar dator och mobilt bredband av kommunen eller använda privat bärbar dator och privat bredband för sitt politiska uppdrag.
– Ledamot som använder privat bärbar dator och bredband erhåller en månatlig ersättning.
– Ersättningens storlek för privat dator och bredband fastställs 2011 av kommunstyrelsen.
– Beslut om att övergå till digitala nämndshandlingar bör gälla generellt inom
respektive nämnd/styrelse men alternativ till elektronisk distribution och
publicering av nämndshandlingar skall dock alltid kunna erbjudas.
– Nettokostnader för att införa digitala nämndshandlingar finansieras inom
respektive styrelse eller nämnds budget.
– Uppdrag ges till stadskontoret att utarbeta avtal och riktlinjer för hantering
av digitala nämndshandlingar inklusive ersättning till ledamot som använder
privat bärbar dator och bredband.

Beslutet expedieras till:
Kf
Ks
Nämnderna
Stadsdirektören
Administrativ chef
IS/IT-chef
Projektledaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-15

§ 419
Ändring av namn på skol- och barnomsorgsförvaltningen
Ks/2010:507 600
Sammanfattning
Gymnasienämnden har 2010-11-15 § 120 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
skol- och barnomsorgsförvaltningen ändrar namn till utbildningsförvaltningen.
Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens beslut 2010-11-15 § 120 med tillhörande skrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-11-16 § 137
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (KD) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Skol- och barnomsorgsförvaltningen ändrar namn till utbildningsförvaltningen från och med den 1 januari 2011.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Skol- och barnomsorgsförvaltningen ändrar namn till utbildningsförvaltningen från och med den 1 januari 2011.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningarna
Info
Kontaktcenter

Justerandes signatur
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§ 420

Förslag till avtal rörande ishallar på Rosenlundsområdet
Ks/2010:372 290
Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag 2010-06-22 § 250 har förslag till
avtal rörande ishallar och curlinghallar på Rosenlundsområdet upprättats. Avtalsförslagen har utarbetats i samverkan med berörda nämnder och godkänts av
HV71 och Jönköpings Curling Club (JCC). Lokalprogram för respektive anläggning har utarbetats och bifogas avtalen.
Anslag för avtalsförslagen ingår i kommunstyrelsens förslag till verksamhetsoch investeringsplan 2011-2013 med budget 2011. Sammantaget genererar
projektet en nettokostnad som uppgår till 10,5 mnkr per år i 2010 års prisnivå.
Stadskontoret föreslår att kommunens ekonomiska åtaganden mot JCC, beräknat till 22,5 mnkr (exkl. moms) och 5,5, mnkr avseende jämkning av ingående
moms, finansieras genom att motsvarande medel avsätts i kommunens bokslut
2010.
Tidplanen för de föreslagna åtgärderna i avtalsförslagen är att byggnation av ny
curlinghall påbörjas så snart som möjligt och planeras vara färdigställd
2011-09-01. Nuvarande curlinghall friställs och disponeras av kommunen
2011-05-01. Byggnationen av ishallarna påbörjas 2011-05-01 och de nya ishallarna planeras stå klara inför issäsongens start hösten 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2009-10-22 § 258
Kommunstyrelsens beslut 2010-01-27 § 30 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2010-06-22 § 250 med tillhörande tjänsteskrivelser
Verksamhetsavtal rörande ishallar på Rosenlundsområdet 2010-11-10 med
tillhörande bilagor (lokalprogram, hyresavtal m.m.)
Avtal rörande curlinghallar på Rosenlundsområdet 2010-11-11 med tillhörande
bilaga (lokal- och teknikprogram)
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-12
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 116 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2010-12-01 § 406 om återremiss
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-12-09 vari stadskontorets förslag 2010-11-12 tillstyrks, vilket innebär följande förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Verksamhetsavtal mellan kommunen och HV71 Fastighets AB rörande ishallar på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-10, godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-15

– Kommunen beviljar borgen med maximalt 58 mnkr för de lån som HV71
Fastighets AB upptar för byggnationen. Borgensåtagandet nedskrivs med
1/20-del per år. Första nedskrivning sker ett år efter det att hyresavtalet börjat löpa.
– Kommunen blockinhyr av HV71 nyuppförda två ishallar (hall C och D) och
befintlig ishall B inkl. drift och skötsel av ishallarna. Anslag för hyra av hallarna ingår i kommunstyrelsens förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med Budget 2011 fr.o.m. halvårsskiftet 2012.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna tomträttsavtal med HV71 Fastighets AB avseende mark för uppförande av två nya ishallar på fastigheten
Rosenlund 2:1.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet med
HV71, teckna hyresavtal med HV71 Fastighets AB avseende blockinhyrning av de tre ishallarna.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med HV71 Fastighets AB
om leverans av överskottsvärme från de nya ishallarna till Rosenlundsbadet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet
med HV71 Fastighets AB, senast i augusti 2011 genomföra de trafikinvesteringar som erfordras, bl.a. ersättning av de parkeringsplatser som åtgår
för byggnation av ishallarna. Anslag för detta ingår i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2011 med 6,1 mnkr.
– Avtal mellan kommunen och Jönköping Curling Club rörande curlinghallar
på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-11, godkänns.
– Kommunens ekonomiska åtagande mot Jönköping Curling Club enligt avtalet, beräknat till 22,5 mnkr (exkl. moms), finansieras genom att erforderliga
belopp, inkl. jämkning av ingående mervärdesskatt, avsätts i kommunens
bokslut för 2010.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, projektera och låta bygga en ny curlinghall norr om Racketcentrum som ersättning för befintlig curlinghall som kommunen förvärvar
för genomförande av projektet med två nya ishallar.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, som ersättning för nuvarande arrendeavtal senast under januari 2011 teckna tomträttsavtal avseende mark för uppförande av ny curlinghall inom fastigheten Rosenlund 2:1.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.
– Av stadsbyggnadsnämndens anslag med 5 000 tkr i 2011 års investeringsbudget för Elmiaområdet, p-platser m.m. överförs 2 050 tkr till tekniska
nämnden för att anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och
gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-15

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2010-12-13 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Mats Greens (M) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Protokollsanteckning
Elisabeth Töre (V) låter till protokollet anteckna att hon delar de synpunkter
som framförts i kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande men avvisar byggnationen av ishallarna. Vänsterpartiet anser att förslaget innebär en stor koncentration av anläggningar på ett enda område och förespråkar en ny isyta i
Huskvarna och på Råslätt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Verksamhetsavtal mellan kommunen och HV71 Fastighets AB rörande ishallar på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-10, godkänns.
– Kommunen beviljar borgen med maximalt 58 mnkr för de lån som HV71
Fastighets AB upptar för byggnationen. Borgensåtagandet nedskrivs med
1/20-del per år. Första nedskrivning sker ett år efter det att hyresavtalet börjat löpa.
– Kommunen blockinhyr av HV71 nyuppförda två ishallar (hall C och D) och
befintlig ishall B inkl. drift och skötsel av ishallarna. Anslag för hyra av hallarna ingår i Verksamhets- och investeringsplan 2011-2013 med Budget
2011 fr.o.m. halvårsskiftet 2012.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna tomträttsavtal med HV71 Fastighets AB avseende mark för uppförande av två nya ishallar på fastigheten
Rosenlund 2:1.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet med
HV71, teckna hyresavtal med HV71 Fastighets AB avseende blockinhyrning av de tre ishallarna.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med HV71 Fastighets AB
om leverans av överskottsvärme från de nya ishallarna till Rosenlundsbadet.
– Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med verksamhetsavtalet
med HV71 Fastighets AB, senast i augusti 2011 genomföra de trafikinvesteringar som erfordras, bl.a. ersättning av de parkeringsplatser som åtgår
för byggnation av ishallarna. Anslag för detta ingår i investeringsbudget
2011 med 6,1 mnkr.
– Avtal mellan kommunen och Jönköping Curling Club rörande curlinghallar
på Rosenlundsområdet, daterat 2010-11-11, godkänns.
– Kommunens ekonomiska åtagande mot Jönköping Curling Club enligt avtalet, beräknat till 22,5 mnkr (exkl. moms), finansieras genom att erforderliga
belopp, inkl. jämkning av ingående mervärdesskatt, avsätts i kommunens
bokslut för 2010.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, projektera och låta bygga en ny curlinghall norr om Racketcentrum som ersättning för befintlig curlinghall som kommunen förvärvar
för genomförande av projektet med två nya ishallar.
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– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, som ersättning för nuvarande arrendeavtal senast under januari 2011 teckna tomträttsavtal avseende mark för uppförande av ny curlinghall inom fastigheten Rosenlund 2:1.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med avtalet med Jönköping
Curling Club, anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.
– Av stadsbyggnadsnämndens anslag med 5 000 tkr i 2011 års investeringsbudget för Elmiaområdet, p-platser m.m. överförs 2 050 tkr till tekniska
nämnden för att anlägga parkeringsplatser och låta utföra övriga mark- och
gatuarbeten i anslutning till ny curlinghall.
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§ 421

Medborgarförslag om lokaler för Kulturskolan
Ks/2010:182 613
Sammanfattning
I medborgarförslag, daterat 2010-03-29, föreslår Karin Henriksson, Henrik
Hall och Helen Kolhammar att kommunfullmäktige utreder möjligheten för
Kulturskolans dramaverksamhet att ta över nuvarande Smålands Musik och
Teaters lokaler i Tändsticksområdet när dessa friställs.
Kommunfullmäktige har 2010-04-29 § 98 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2010-03-29
Kulturnämndens beslut 2010-08-18 § 91 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-08-24 § 95 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-12-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
K Henriksson
Kn
Sbn
Diariet
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§ 422

Medborgarförslag om förslagslådor för lärare i kommunala skolor
Ks/2009:550 600
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Leif A Jansson och Bernt Lindquist att förslagslådor sätts upp på samtliga kommunala skolor i syfte att stimulera och utveckla
personalens arbete med skolans elever.
Kommunfullmäktige har 2009-12-17 § 332 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2009-11-23
Gymnasienämndens beslut 2010-04-19 § 47 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-04-20 § 49 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-12-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L A Jansson
Gn
Sbn
Diariet
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§ 423

Medborgarförslag om att förbjuda dissekering i kommunens grundskolor och gymnasier
Ks/2009:551 600
Sammanfattning
I medborgarförslag, inlämnat 2009-12-15, föreslår Christina Karlsson att dissekering av djur tas bort från undervisningen på samtliga grundskolor och gymnasier i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2009-12-17 § 332 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat 2009-12-15
Gymnasienämndens beslut 2010-04-19 § 48 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skol- och barnomsorgsnämndens beslut 2010-04-20 § 43 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) yttrande 2010-12-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
C Karlsson
Gn
Sbn
Diariet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-12-15

§ 424

Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2011-2020
Ks/2010:448 420
Sammanfattning
Från och med 2009 finns miljömålsarbetet i Jönköpings kommun sammanställt
i ”Program för hållbar utveckling – miljö”. Årliga uppdateringar av programmet genomförs och förslagen till revideringar remitteras till nämnderna under
perioden april – juni. Med beaktande av nämndernas synpunkter har programmet omarbetats och det föreligger nu en antagandehandling som av stadskontoret föreslås fastställas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping 2011-2020
Samrådsredogörelse 2010-10-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-28
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-10-28 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Jönköpings kommun beslutar att reviderat Program för hållbar utveckling
– miljö, Framtidens Jönköping 2011-2020 fastställs.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-11-12 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2011-2020, fastställs med komplettering i avsnittet ”Transporter – effektivisering” som innebär att en utredning genomförs för att klargöra förutsättningarna inför ett ställningstagande om införandet av samordnade transporter och en distributionscentral.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) yttrande 2010-11-22 vari kommunalrådet
Ann-Mari Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks med följande tillägg:
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2011 genomföra en utredning
som visar på möjligheterna för Jönköpings kommun att införa ett system för
klimatkompensation.
– Miljönämnden ges i uppdrag att senast år 2012 presentera en åtgärdsplan för
Barnarpasjön.
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Kommunstyrelsen har 2010-12-01 § 407 beslutat att återremittera ärendet till
kommunalråden inom ansvarsområde 3 för ytterligare beredning, att uppta
ärendet till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-12-15 samt
att hemställa att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-16.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Yrkanden
Kommunalråden Ann-Mari Nilsson (C) respektive Elin Lagerqvist (S) yrkar
bifall till sina tidigare avgivna förslag.
Peter Jutterström (M) yrkar att följande ordalydelse utgår ur programmet under
punkten 3.3 Mål, Järnvägsutbyggnad: ”dubbelspåret Jönköping C – Rocksjön”.
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) med instämmande av kommunalrådet
Acko Ankarberg Johansson (KD) yrkar avslag på kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag och Peter Jutterströms (M) ändringsyrkande.
Protokollsanteckning
Peter Jutterström för M-gruppen låter till protokollet anteckna följande:
”Frågan om dubbelspår Rocksjön – Jönköping C skall utredas och bör därför
utgå i avvaktan på utredningsresultat.”
Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande Peter Jutterströms (M) ändringsyrkande varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma,
varför ordalydelsen ”dubbelspåret Jönköpings C – Rocksjön” under punkten
3.3, Järnvägsutbyggnad, kvarstår.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att uppta kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag i övrigt varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Kommunstyrelsen upptar slutligen kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) båda
tilläggsförslag till behandling.
Omröstning
Ordförande ställer proposition om bifall till respektive avslag på tilläggsförslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå desamma.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för avslag på tilläggsförslagen.
Nej-röst för bifall till tilläggsförslagen.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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p

Ledamot

Ja

Peter Jutterström (M)
Sotiris Delis (M)
Anders Hulusjö (KD)
Erik Arnalid (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Nils-Erik Davelid (FP)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Karin Renblad (S)
Arne Fougelberg (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Lagerqvist (S)
Mats Green (M)
Acko Ankarberg Johansson (KD)

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 avslagit kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
– Reviderat Program för hållbar utveckling – miljö, Framtidens Jönköping
2011-2020, fastställs med komplettering i avsnittet ”Transporter – effektivisering” som innebär att en utredning genomförs för att klargöra förutsättningarna inför ett ställningstagande om införandet av samordnade transporter och en distributionscentral.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet Elin Lagerqvists (S) tilläggsförslag.
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§ 425

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på Njord 5 och 6
m fl, Gräshagen, Jönköpings kommun
Ks/2010:512 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2010-12-03 för yttrande senast
2011-01-05 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för bostäder
på Njord 5 och 6 m fl inom stadsdelen Gräshagen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2010-12-03 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på Njord 5 och 6 m fl inom stadsdelen Gräshagen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på Njord 5 och 6 m fl inom stadsdelen Gräshagen, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 426

Kompletterande beslut om miljömålsanslag 2010
Ks/2010:493 403
Sammanfattning
Stadskontoret föreslår att 3,5 mnkr av innevarande års miljömålsanslag ombudgeteras.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-29
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2010-11-29 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete, 3 500 tkr, ombudgeteras och
disponeras enlig följande:
• 450 tkr till tekniska kontorets parkeringsenhet för investering i minst 6
laddstolpar för semisnabb laddning i centrala delar av Jönköping och
Huskvarna.
• 30 tkr till tekniska kontorets parkeringsenhet (ansvar 55240, verksamhet 2516) för kapitalkostnader under 2011 för ovan nämnda investering.
Kapitalkostnader för övriga år (60 tkr/år från och med 2012) samt driftoch underhållskostnader (minst 6 tkr/år exkl. mtrl från och med 2013,
exakt omfattning fastställs efter två års försöksperiod) ska beaktas i
arbetet med VIP 2012-2014.
• 3 020 tkr till tekniska nämnden för inköp av biogasfordon.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-01 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunstyrelsens anslag för miljömålsarbete, 3 500 tkr, ombudgeteras och
disponeras enlig följande:
• 450 tkr till tekniska kontorets parkeringsenhet för investering i minst 6
laddstolpar för semisnabb laddning i centrala delar av Jönköping och
Huskvarna.
• 30 tkr till tekniska kontorets parkeringsenhet (ansvar 55240, verksamhet 2516) för kapitalkostnader under 2011 för ovan nämnda investering.
Kapitalkostnader för övriga år (60 tkr/år från och med 2012) samt driftoch underhållskostnader (minst 6 tkr/år exkl. mtrl från och med 2013,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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exakt omfattning fastställs efter två års försöksperiod) ska beaktas i
arbetet med VIP 2012-2014.
3 020 tkr till tekniska nämnden för inköp av biogasfordon.

Beslutet expedieras till:
Tn
Ekonomichefen
Miljöstrategen

Justerandes signatur
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§ 427

Skrivelse från kommundelsråd Huskvarna om Smedbyparken,
Huskvarna
Ks/2010:350 330
Sammanfattning
I en skrivelse, daterad 2010-06-08, har kommundelsråd Huskvarna föreslagit
en utveckling och förbättring av Smedbyparken i Huskvarna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommundelsråd Huskvarna 2010-06-08
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 362 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 266 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 119 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-03 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Kommunalrådsyttrandet överlämnas till kommundelsrådet som kommunstyrelsens svar på rådets skrivelse.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Kommunalrådsyttrandet överlämnas till kommundelsrådet som kommunstyrelsens svar på rådets skrivelse.

Beslutet expedieras till:
Kdr Huskvarna
Stbn
Tn
Fn

Justerandes signatur
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§ 428

Medborgarförslag om utveckling och förbättring av Smedbyparken,
Huskvarna
Ks/2010:311 330
Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2010-06-08, har Annika Wallback, Annika
Lönn, Mohammad Therani och Alf Klasson föreslagit en utveckling och förbättring av Smedbyparken i Huskvarna.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 161 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-06-08
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2010-08-26
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-14 § 363 med tillhörande tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 265 med tillhörande tjänsteskrivelse
Fritidsnämndens beslut 2010-11-18 § 118 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
A Wallback
Stbn
Tn
Fn
Diariet

Justerandes signatur
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§ 429

Medborgarförslag om lekplatser på Öxnehaga
Ks/2010:313 330
Sammanfattning
I ett medborgarförslag, inkommet 2010-06-14, framför Leif Hagberg att han
anser att det behövs en lekplats för barn på Öxnehaga där de kan göra av med
sin energi genom att bygga kojor mm.
Kommunfullmäktige har 2010-06-23 § 161 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-06-14
Tekniska nämndens beslut 2010-11-09 § 267 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-11-18 § 378 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Huskvarna 2010-09-16
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-12-01 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Hagberg
Stbn
Tn
Kdr Huskvarna
Diariet

Justerandes signatur
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§ 430

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik i Jönköping
Ks/2010:394 530
Sammanfattning
I ett medborgarförslag, daterat 2010-09-06, föreslår Lone Möller att gratis kollektivtrafik införs i Jönköpings kommun.
Kommunfullmäktige har 2010-09-30 § 239 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-09-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-11-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
L Möller
Diariet

Justerandes signatur
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§ 431

Medborgarförslag om passagerartrafik med båt på Munksjön
Ks/2010:443 800
Sammanfattning
Veine Törnqvist föreslår i ett medborgarförslag, inkommet 2010-10-14, att
linjetrafik med passagerarbåt på Munksjön införs för att minska biltrafiken i
staden.
Kommunfullmäktige har 2010-10-28 § 266 beslutat att överlåta till kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2010-10-14
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2010-11-30 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Lagerqvist (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2010-12-15
Kommunstyrelsens beslut
– Medborgarförslaget förklaras vara besvarat.

Beslutet expedieras till:
V Törnqvist
Diariet

Justerandes signatur
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§ 432

Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna verksamhetsåret och tillönskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Green (M) tackar avgående ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) för det sätt på vilket hon lett kommunstyrelsens arbete under den gångna mandatperioden. Avslutningsvis tillönskas ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Elin Lagerqvist (S) tackar ordförande
Acko Ankarberg Johansson (KD) för gott samarbete under hennes ordförandeskap. Elin Lagerqvist uttrycker en särskild uppskattning över ordförandens
ambition att ge tidig information i olika ärenden och även i övrigt bereda den
politiska oppositionen goda möjligheter att verka.
I anslutning till den efterföljande jullunchen framför ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) ett särskilt tack till de ledamöter och ersättare som avgår i
och med mandatperiodens slut. Först avtackas Karin Renblad (S), Sotiris Delis
(M), Veronica Eisfeld (M), Mats Grennborg (KD), Astrid Löfdahl (KD), AnnaKarin Carstensen (FP), Rudi Mölling (FP) och Lynn Carlsson (S). Härefter
avtackas Arne Fougelberg (S), Inger Ekengard (C), Anders Hulusjö (KD) och
Elisabeth Töre (V). Slutligen avtackas Nils-Erik Davelid (FP) som varit ledamot/ersättare i kommunstyrelsen fr.o.m. 1986.
Nils-Erik Davelid (FP) framför ett tack till kommunstyrelsen för en intressant
tid och ett gott kamratskap.
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