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§1

Sammanträdet inleds
Ordförande Ann-Marie Nilsson (C) hälsar såväl de nyvalda som de tidigare
ledamöterna och ersättarna välkomna till det nya arbetsåret och den nya mandatperioden.
Ordföranden informerar om kommunstyrelsens arbetsformer och vissa praktiska frågor.
Det meddelas att utbildning för förtroendevalda kommer att genomföras 19/1,
26/1 och 2/2. Intresserade ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta. Anmälan görs vid sammanträdet eller till stadskontorets kanslienhet.
Efter sammanträdets inledning ajourneras detsamma för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.00.
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§2

Underrättelse om kommunfullmäktiges val av kommunstyrelse samt
ordning för inkallande av ersättare
Kommunfullmäktige har 2014-12-18 § 257 valt ledamöter, ersättare och presidium i kommunstyrelsen. Underrättelsen biläggs.
Kommunfullmäktige har också 2014-12-18 § 259 fastställt ordning för inkallande av ersättare i nämnder enligt följande:
− Vid förfall för ledamot ska ersättare inkallas i första hand efter partitillhörighet och i andra hand efter partigrupp, i båda alternativen i den inbördes
ordning de upptagits i protokollet. Med partigrupp avses M, KD, C och FP
tillsammans respektive S, MP och V tillsammans.
− I de fall det enligt ovanstående regler ej finns ersättare för tjänstgöring ska
ersättare inkallas i den ordning de upptagits i protokollet.
− Ovannämnda tjänstgöringsordning ska även gälla vid inkallande av suppleanter och ersättare – om ej annat anges – i organ där val förrättas enligt ValPM 2.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.
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§3

Förslag till placeringslista i Rådsalen
Förslag till placeringslista i Rådsalen har upprättats för kommunstyrelsen.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
− Upprättat förslag till placeringslista godkänns.
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§4

Kommunstyrelsens politiska organisation för mandatperioden
2015-2018
Ks/2014:443

001

Sammanfattning
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) har upprättat förslag till politisk organisation för kommunstyrelsen gällande mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) skrivelse 2014-12-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Förslag till politisk organisation för kommunstyrelsen för mandatperioden
2015-2018 fastställs. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) meddelar att han inte har något att erinra i
ärendet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar, med instämmande av kommunalrådet Ilan De Basso (S), följande ändringar i förslaget:
• Konsumentfrågorna tillhör ansvarsområde 3 och utgår därmed under
ansvarsområde 1.
• Andra stycket på sidan 2 ges följande lydelse:
”Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden. Utskottet äger
beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs. Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter med lika många ersättare.”
• På sidan 3 ges sista meningen under ansvarsområde 3 följande lydelse:
”Utskottet äger viss beslutanderätt.”
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar att ärendet återremitteras för klargörande av vilket ansvarsområde kultur- och fritidsfrågorna tillhör.
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar, med instämmande av AnneMarie Grennhag (M), avslag på återremissyrkandet samt yrkar därutöver följande:
− Tekniska utskottet och välfärdsutskottet uppmanas att ha gemensamma
sammanträden några gånger per år för behandling av förvaltningsövergripande frågor.
− En utvärdering ska göras i december 2015 över hur kommunstyrelsens politiska organisation fungerar.
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Staffan Eklöf (SD) yrkar att tekniska utskottet ombildas från utskott till annan
nämndberedning.
Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) yrkar avslag på
Staffan Eklöfs (SD) yrkande.
Omröstning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ilan De Bassos
(S) yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om bifall till återremissyrkandet respektive
avgörande vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar
att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Christoffer Rydell (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

8

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen upptar härefter Staffan Eklöfs (SD) yrkande om att tekniska
utskottet ombildas från utskott till annan nämndberedning varvid kommunstyrelsen utan omröstning beslutar att avslå detsamma.
Slutligen upptar kommunstyrelsen kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C)
förslag med de av henne yrkade ändringar och tillägg i vilka kommunalrådet
Justerandes signatur
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Ilan De Bassos (S) instämt. Kommunstyrelsen beslutar härvid – i skilda beslut
– att bifalla Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
− Förslag till politisk organisation för kommunstyrelsen för mandatperioden
2015-2018 fastställs med följande ändringar:
• Konsumentfrågorna tillhör ansvarsområde 3 och utgår därmed under
ansvarsområde 1.
• Andra stycket på sidan 2 ges följande lydelse:
”Upphandlingsutskottet svarar för upphandlingsärenden. Utskottet äger
beslutanderätt rörande upprättande av underlag och om tilldelning. Utskottet har ansvar för att upprättade policys följs. Upphandlingsutskottet består av sju ledamöter med lika många ersättare.”
• På sidan 3 ges sista meningen under ansvarsområde 3 följande lydelse:
”Utskottet äger viss beslutanderätt.”
− Tekniska utskottet och välfärdsutskottet uppmanas att ha gemensamma
sammanträden några gånger per år för behandling av förvaltningsövergripande frågor.
− En utvärdering ska göras i december 2015 över hur kommunstyrelsens politiska organisation fungerar.
− Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Reservationer
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet att avslå kommunalrådet
Ilan De Bassos (S) återremissyrkande.
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunikationsavd

Justerandes signatur
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§5
Val av ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt utskott, personalutskott samt upphandlingsutskott
Ks/2014:450 102
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde § 4 beslutat om kommunstyrelsens politiska organisation för mandatperioden 2015-2018. I enlighet med
nämnda beslut har kommunstyrelsen att utse ledamöter med lika antal ersättare
samt ordförande och vice ordförande i ledningsutskott, välfärdsutskott, tekniskt
utskott, personalutskott samt upphandlingsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Val av ledningsutskott
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De
Basso (S) föreslår att följande personer väljs till ledamöter i ledningsutskottet:
Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Anna
Mårtensson (FP), Ilan De Basso (S), Elin Rydberg (S) och Margareta Sylvan
(MP).
Staffan Eklöf (SD) föreslår att även han själv väljs till ledamot i ledningsutskottet. Vidare yrkar Staffan Eklöf (SD) att ledamöterna ska utses genom proportionellt val.
Ordföranden yrkar att val av ledamöter inte ska ske genom proportionellt val.
Det antecknas att för genomförande av proportionellt val krävs det enligt 2 §
lagen om proportionellt valsätt att vid detta val minst två ledamöter stödjer
yrkandet.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att proportionellt val
inte ska genomföras eftersom yrkandet endast stöds av en ledamot.
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om proportionellt val.
Härefter ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna – var för
sig – och finner att kommunstyrelsen valt de ledamöter som föreslagits av
kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) samt avslagit
förslaget att välja Staffan Eklöf (SD).
Omröstning begärs och ska genomföras sluten eftersom ärendet avser val.
Jurist Sven Eliasson redogör för omröstningsförfarandet.
Valsedlar tillhandahålls inklusive blanka valsedlar. Kommunalrådet Ilan De
Basso (S) utses till röstkontrollant.
Justerandes signatur
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Upprop förrättas och de röstande avger sina valsedlar i en valurna. Efter avslutat upprop genomför ordföranden och röstkontrollanten sammanräkning av
rösterna. Efter sammanräkning tillkännager ordföranden att 15 godkända valsedlar har avlämnats. Av dessa upptar 13 namnen: Carin Berggren (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Anna Mårtensson (FP), Ilan De
Basso (S), Elin Rydberg (S) och Margareta Sylvan (MP).
Två valsedlar upptar namnen: Carin Berggren (M), Ann-Marie Nilsson (C),
Anna Mårtensson (FP), Ilan De Basso (S), Elin Rydberg (S), Margareta Sylvan
(MP) och Staffan Eklöf (SD).
Härefter beslutar kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ann-Marie
Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ersättare i ledningsutskottet välja: AnneMarie Grennhag (M), Susanne Wismén (KD), Göran
Bäckstrand (C), Ingvar Åkerberg (FP), Alf Gustafsson (S), Ann-Sofie Orefjäll
(S) och Andreas Persson (S).
Slutligen beslutar kommunstyrelsen – i skilda beslut – att välja Ann-Marie
Nilsson (C) till ordförande, Carin Berggren (M) till 1:e vice ordförande och
Ilan De Basso (S) till 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att till ledningsutskottet välja:
LEDAMÖTER
Carin Berggren (M)
Andreas Sturesson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anna Mårtensson (FP)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
Margareta Sylvan (MP)

ERSÄTTARE
AnneMarie Grennhag (M)
Susanne Wismén (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (FP)
Alf Gustafsson (S)
Ann-Sofi Orefjäll (S)
Anderas Persson (S)

Ordförande: Ann-Marie Nilsson (C)
1:e vice ordf: Carin Berggren (M)
2:e vice ordf: Ilan De Basso (S)
Val av välfärdsutskott
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De
Basso (S) föreslår att följande personer väljs till ledamöter i välfärdsutskottet:
Carin Berggren (M), AnneMarie Grennhag (M), Andreas Sturesson (KD), Göran Bäckstrand (C), Ilan De Basso (S), Magnus Rydh (S) och Margareta Sylvan
(MP).
Staffan Eklöf (SD) föreslår att även han själv väljs till ledamot i välfärdsutskottet.
Härefter ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna – var för
sig – och finner att kommunstyrelsen valt de ledamöter som föreslagits av

Justerandes signatur
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kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) samt avslagit
förslaget att välja Staffan Eklöf (SD).
Härefter beslutar kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ann-Marie
Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ersättare i välfärdsutskottet välja: Christoffer Gullberg (M), Bert-Åke Näslund (M), Margareta Strömberg (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Anette Höglund (S), Ann-Sofi
Orefjäll (S) och Harriet Roosquist (S).
Slutligen beslutar kommunstyrelsen – i skilda beslut – att välja Andreas Sturesson (KD) till ordförande och Ilan De Basso (S) till vice ordförande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att till välfärdsutskottet välja:
LEDAMÖTER
Carin Berggren (M)
AnneMarie Grennhag (M)
Andreas Sturesson (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ilan De Basso (S)
Magnus Rydh (S)
Margareta Sylvan (MP)
Ordförande:
Vice ordf:

ERSÄTTARE
Christoffer Gullberg (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Margareta Strömberg (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anette Höglund (S)
Ann-Sofi Orefjäll (S)
Harriet Roosquist (S)

Andreas Sturesson (KD)
Ilan De Basso (S)

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Val till tekniskt utskott
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De
Basso (S) föreslår att följande personer väljs till ledamöter i tekniska utskottet:
Carin Berggren (M), Erik Arnalid (KD), Göran Bäckstrand (C), Ingvar Åkerberg (FP), Elin Rydberg (S), Krister Johansson (S) och Mats Weidman (MP).
Staffan Eklöf (SD) föreslår att även Henric Andersson (SD) väljs till ledamot i
tekniska utskottet.
Härefter ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna – var för
sig – och finner att kommunstyrelsen valt de ledamöter som föreslagits av
kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) samt avslagit
förslaget att välja Henric Andersson (SD).
Härefter beslutar kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ann-Marie
Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ersättare i tekniska utskottet välja: Ola Helt (M), Johan Bjenning (M), Susanne Wismén
(KD), Ann-Marie Nilsson (C), Alf Gustafsson (S), Harriet Roosquist (S) och
Christoffer Rydell (S).

Justerandes signatur
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Slutligen beslutar kommunstyrelsen – i skilda beslut – att välja Carin Berggren
(M) till ordförande och Elin Rydberg (S) till vice ordförande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att till tekniska utskottet välja:
LEDAMÖTER
Carin Berggren (M)
Erik Arnalid (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (FP)
Elin Rydberg (S)
Krister Johansson (S)
Mats Weidman (MP)
Ordförande:
Vice ordf:

ERSÄTTARE
Ola Helt (M)
Johan Bjenning (M)
Susanne Wismén (KD)
Ann-Mari Nilsson (C)
Alf Gustafsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Christoffer Rydell (S)

Carin Berggren (M)
Elin Rydberg (S)

Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Val av personalutskott
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson
(C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ledamöter i personalutskottet välja: AnneMarie Grennhag (M), Margareta Strömberg (KD), Anna
Mårtensson (FP), Andreas Persson (S) och Harriet Roosquist (S).
Härefter beslutar kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ann-Marie
Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ersättare i personalutskottet välja: Bert-Åke Näslund (M), Johan Bjenning (M), Susanne
Wismén (KD), Ann-Sofi Orefjäll (S) och Magnus Rydh (S).
Slutligen beslutar kommunstyrelsen – i skilda beslut – att välja Anna Mårtensson (FP) till ordförande, AnneMarie Grennhag (M) till 1:e vice ordförande och
Andreas Persson (S) till 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att till personalutskott välja:
LEDAMÖTER
AnneMarie Grennhag (M)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)

ERSÄTTARE
Bert-Åke Näslund (M)
Johan Bjenning (M)
Susanne Wismén (KD),
Ann-Sofi Orefjäll (S)
Magnus Rydh (S).

Ordförande: Anna Mårtensson (FP)
1:e vice ordf: AnneMarie Grennhag (M)
2:e vice ordf: Andreas Persson (S)
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Val av upphandlingsutskott
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De
Basso (S) föreslår att följande personer väljs till ledamöter i upphandlingsutskottet: Ola Helt (M), Andreas Sturesson (KD), Ann-Marie Nilsson (C), Anna
Mårtensson (FP), Alf Gustafsson (S), Christoffer Rydell (S) och David Jersenius (MP).
Staffan Eklöf (SD) föreslår att även Henric Andersson (SD) väljs till ledamot i
upphandlingsutskottet.
Härefter ställer ordföranden proposition på de föreslagna ledamöterna – var för
sig – och finner att kommunstyrelsen valt de ledamöter som föreslagits av
kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) samt avslagit
förslaget att välja Henric Andersson (SD).
Härefter beslutar kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ann-Marie
Nilsson (C) respektive kommunalrådet Ilan De Basso (S) att till ersättare i upphandlingsutskottet välja: Carin Berggren (M), Susanne Wismén (KD), Göran
Bäckstrand (C), Ingvar Åkerberg (FP), Anette Höglund (S), Krister Johansson
(S) och Ann-Sofi Orefjäll (S).
Slutligen beslutar kommunstyrelsen – i skilda beslut – att välja Ann-Marie
Nilsson (C) till ordförande, Ola Helt (M) till 1:e vice ordförande och Alf Gustafsson (S) till 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att till upphandlingsutskottet välja:
LEDAMÖTER
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Ann-Marie Nilsson (C)
Anna Mårtensson (FP)
Alf Gustafsson (S)
Christoffer Rydell (S)
David Jersenius (MP)

ERSÄTTARE
Carin Berggren (M),
Susanne Wismén (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (FP),
Anette Höglund (S)
Krister Johansson (S)
Ann-Sofi Orefjäll (S).

Ordförande: Ann-Marie Nilsson (C)
1:e vice ordf: Ola Helt (M)
2:e vice ordf: Alf Gustafsson (S)
Reservation
Staffan Eklöf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens beslut
− Val av ledamöter, ersättare och presidier i kommunstyrelsens utskott har
förrättats enligt ovan.
− Ersättare i utskotten inkallas i den ordning som anges i kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 § 259.

Beslutet expedieras till:
De valda
Lu
Vu
Tu
Pu
Uu
Nämnderna
H Löf
E Öhrman
F Hammar
T Björk
Personalchefen
Upphandlingschefen
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Val i kommunstyrelsen med anledning av ny mandatperiod
Ks/2014:451 119
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att vid dagens sammanträde förrätta val i kommittéer
m.m. med anledning av ny mandatperiod.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
LEDAMOT
ERSÄTTARE
Trafikteknisk arbetsgrupp
Stadsbyggnadsdirektören

Avdelningschef
utvecklings- och trafikavdelningen

Arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor
Stadsdirektören
Personalchefen
SBU (Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor)
Andreas Sturesson (KD), ordf.
Ilan De Basso (S)
Kommunala Handikapprådet
Carin Berggren (M), ordf.
Elin Rydberg (S)
Kommunala pensionärsrådet
Andreas Sturesson (KD), ordf.
Ilan De Basso (S)
ASP-gruppen
Bostadskoordinator tekniska kontoret
Representanter från stadskontoret (sekr), stadsbyggnadskontor, tekniskt
kontor, utbildningsförvaltning och socialförvaltning.
ASP-gruppen har härutöver rätt att vid behov kalla till sig ytterligare
sakkunskap som kan behövas.
Föreningen Europakorridoren
Kommunstyrelsens representanter kommer att utses vid ett senare tillfälle.
Kontaktperson: Stadsbyggnadsdirektören
Wätterstänks redaktions kommitté
Ann-Marie Nilsson (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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LEDAMÖTER

ERSÄTTARE

Representant i Jönköpings läns luftvårdsförbund
Susanne Wismén (KD)
Rolf Wennerhag (S)
Länskommitté av Stiftelsens Svenska Flaggans Dag
Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf.
Säkerhetsråd
Stadsdirektören
Räddningschefen
Tekniske direktören
Central förslagskommitté
Personalchefen, ordf.
Skoldirektören
Socialdirektören
Tekniske direktören

Chef arbetsmarknadsavd.
Kultur- och fritidschefen
Stadsbyggnadsdirektören

Program för hållbar utveckling
Ledningsgrupp: Tekniska utskottet
Stadsbyggnadsvisionen
Ledningsgrupp: Tekniska utskottet
Kontaktpersoner för bevakning av EU-frågor
Övergripande frågor:
Ansvarig för EU-frågor på stadskontoret
EU:s strukturfrågor
Strukturfondsprogram: Ansvarig för EU-frågor på stadskontoret
Socialfondsprogram för kompetensutveckling:
• Kommunal verksamhet: Utvecklingschef, personalavdelningen
• Privata näringslivet: Näringslivschefen
• Landsbygdsprogram: Landsbygdsutvecklaren, stadskontoret
Styrgrupp för Inlandsväg Syd
Carin Berggren (M)

Elin Rydberg (S)

Föreningen Sveriges Ekokommuner
Carin Berggren (M)
Agenda 21-samordnaren
Miljöstrategen

Justerandes signatur

Elin Rydberg (S)
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LEDAMÖTER

ERSÄTTARE

Rådet för trygghet och säkerhet
Kommunalråden
Stadsdirektören
Tekniske direktören
Socialdirektören
Räddningschefen
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet.
I rådet ingår även repr. för polisledningen och landstingsledningen
Rådet för arbete och sysselsättning
Andreas Sturesson (KD), ordf.
Carin Berggren (M)
Ilan De Basso (S)
Elin Rydberg (S)
I rådet ingår även:
3 repr. från utbildningsförvaltningen
1 repr. från socialförvaltningen
Styrgrupp FairTrade City
Bert-Åke Näslund (M), ordf.
Margareta Sylvan (MP)
Styrgrupp Götalandsbanan
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)
Elin Rydberg (S)
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
En ledamot och en ersättare från varje kommun. Jönköpings ledamot har ordförandeposten. Vice ordförande utses inom organet.
Ordföranden föreslår Andreas Sturesson (KD) som ledamot tillika ordförande
och Ann-Marie Nilsson (C) som ersättare. Alf Gustafsson (S) föreslår kommunalrådet Ilan De Basso (S) som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar att välja Andreas Sturesson (KD) som ledamot tilllika ordförande.
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till ersättarplatsen;
Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S). Ordföranden ställer dessa under
proposition och finner att kommunstyrelsen utsett Ann-Marie Nilsson (C) till
ersättare.
Omröstning begärs och ska genomföras sluten eftersom ärendet avser val.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och de röstande avger sina valsedlar i en valurna. Efter avslutat upprop genomförs sammanräkning av rösterna. Efter sammanräkning tillkännager ordföranden att 15 godkända valsedlar har avlämnats. Av dessa upptar 8 namnet Ann-Marie Nilsson (C) och 7 namnet Ilan De Basso (S).
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att välja Anderas Sturessons (KD) till ledamot tillika ordförande och Ann-Marie Nilsson (C) till ersättare i primärkommunalt samverkansorgan.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för Alf
Gustafssons (S) yrkande.
Kommunalt forum
Nytt organ bestående av fyra representanter från Regionen och därutöver länets
kommunstyrelseordföranden. Ordförande utses av regionstyrelsen och vice
ordförande av Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att välja Ann-Marie Nilsson (C) till vice ordföranden.
Ann-Marie Nilsson (C) föreslår Andreas Sturesson (KD) som ersättare.
Alf Gustafsson (S) föreslår Ilan De Basso (S) som ersättare.
Ordföranden ställer de två föreslagna under proposition och finner att kommunstyrelsen utsett Andreas Sturesson (KD) till ersättare.
Omröstning begärs och ska genomföras sluten eftersom ärendet avser val.
Upprop förrättas och de röstande avger sina valsedlar i en valurna. Efter avslutat upprop genomförs sammanräkning av rösterna. Efter sammanräkning tillkännager ordföranden att 15 godkända valsedlar har avlämnats. Av dessa upptar 8 namnet Andreas Sturesson (KD) och 7 namnet Ilan De Basso (S).
Kommunstyrelsen har alltså beslutat att välja Ann-Marie Nilsson (C) till vice
ordförande och Anderas Sturesson (KD) till ersättare i kommunalt forum.
Reservation
Ledamöterna för S och MP reserverar sig mot beslutet till förmån för Alf
Gustafssons (S) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Enligt sändlista i akten

Justerandes signatur
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§7

Behörighet att teckna kommunstyrelsen
Ks/2014:461 009
Sammanfattning
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente skall för nämnd utgående
remisser, skrivelser, kontrakt, fullmakter, låneförbindelser, samt handlingar och
expeditioner i övrigt undertecknas av nämndens ordförande samt kontrasigneras av verkställande tjänsteman.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommunstyrelse tecknas under mandatperioden 2015-2018 av i
nämnd ordning kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C), Carin Berggren
(M), Ilan De Basso (S), Andreas Sturesson (KD), Elin Rydberg (S).
− Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Carl-Johan
Korsås och vid förfall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som
förordnats som stadsdirektörens ersättare.
− Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichef Malena Tovesson.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommunstyrelse tecknas under mandatperioden 2015-2018 av i
nämnd ordning kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C), Carin Berggren
(M), Ilan De Basso (S), Andreas Sturesson (KD), Elin Rydberg (S).
− Kontrasignerande tjänsteman är liksom tidigare stadsdirektör Carl-Johan
Korsås och vid förfall för honom ekonomichef Leif Eriksson eller den som
förordnats som stadsdirektörens ersättare.
− Vid kortare förfall för stadsdirektören när ersättare ej utses är kontrasignerande tjänsteman kanslichef Malena Tovesson.

Beslutet expedieras till:
Kommunalråden
Stadsdirektören
Avdelningscheferna

Justerandes signatur
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§8

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden
Ks/2014:462 119
Sammanfattning
Beviljande av rätt att närvara under kommunstyrelsens sammanträden för vissa
tjänstemän.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Stadsdirektören, stadskontorets avdelningschefer, vid sammanträdet tjänstgörande stadsjurist, kommunalrådsekreterarna och sammanträdessekreteraren jämte ersättare för dessa äger – utan särskilt beslut – rätt att närvara
vid kommunstyrelsens sammanträden.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
− Stadsdirektören, stadskontorets avdelningschefer, vid sammanträdet tjänstgörande stadsjurist, kommunalrådsekreterarna och sammanträdessekreteraren jämte ersättare för dessa äger – utan särskilt beslut – rätt att
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.
Beslutet expedieras till:
Avdelningscheferna

Justerandes signatur
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§9

Delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt
Ks/2014:465 002
Sammanfattning
Kommunstyrelsens nu gällande delegation jämte allmänna bestämmelser för
delegationsbeslut inom kommunstyrelsen antogs av styrelsen 2013-12-18
§ 418. Med anledning av förändringar i kommunstyrelsens politiska organisation föreslås nu vissa ändringar delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-19
Bilaga 1, nu gällande delegationsordning, antagna i kommunstyrelsen
2013-12-18 § 418 med förslag till förändringar
Bilaga 2, nu gällande allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom
kommunstyrelsen med förslag till förändring i punkten 2
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning samt förslag till allmänna
bestämmelser för delegationsbeslut inom kommunstyrelsen antas.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2014-01-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-01-07
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av AnneMarie Grennhag (M), med instämmande av de beredande
kommunalråden, beslutar kommunstyrelsen följande:
− Ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för vidare
beredning vad gäller delegering av upphandlingsärenden. Ärendet behandlas
av kommunstyrelsen 2014-01-14.
Beslutet expedieras till:
A1

Justerandes signatur
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