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§ 58

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef 
Leif Eriksson om årsredovisningen för år 2018.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11.30.
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§ 59

Meddelanden 

Anmäls:
Protokoll från Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd 
2019-02-07 § 1-13.

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-02-11 § 9-12

Personalutskottets protokoll 2019-01-31 § 2-14

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-01-29 § 3-6

Anmäls vid sammanträdet
Ordföranden hälsar Marita Schwartz välkommen som ny HR-chef i Jönköpings 
kommun. Marita Schwartz ger en kort presentation av sig själv.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 60

Delegationsbeslut 2019 

Anmäls:
Stadsdirektörens beslut om förändrade besluts- och behörighetsattester för 
stadskontoret under 2019.

Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall 
nämnd inte själv får besluta härom.

Utredningschefens beslut att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja: 
 Studieförbundet Bilda 50 000 kronor för projekt Circular Center
 Mottagningsskolan 48 000 kronor för föräldraskapsstöd
 ABF 8 000 kronor för verksamhet kring Internationella kvinnodagen

Kanslichefens beslut:
att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter, 
stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag

att bevilja flaggning i samband med Riksidrottsmöte och cykeltävling i 
Huskvarna; ändring av tidigare beslut

att bevilja flaggning vid Rådhuset och Esplanaden i Huskvarna 2019-05-26 i 
samband med val till EU-parlamentet.

Ledningsutskottets protokoll 2019-02-11 § 9-12

Personalutskottets protokoll 2019-01-31 § 2-14

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-01-29 § 3-6

Kommunstyrelsens beslut
‒ Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 61

Yttrande över förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska 
format och elektroniskt översändande av fakturor
Ks/2019:106   005 

Sammanfattning
Den nybildade myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har utarbetat för-
slag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt över-
sändande av fakturor och har remitterat förslaget till bl.a. Jönköpings kommun 
för att inhämta synpunkter på förslaget.

Bakgrunden är att det den 1 april 2019 blir obligatoriskt för upphandlande 
myndigheter att utfärda, behandla och ta emot elektroniska fakturor genom lag 
(2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 

Beslutsunderlag
Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt 
översändande av fakturor från Myndigheten för digital förvaltning
Konsekvensutredning avseende föreskrifter om strukturerade elektroniska for-
mat och elektroniskt översändande av fakturor, 2019-01-31
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-19 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 Jönköpings kommun tillstyrker Myndigheten för digital förvaltnings 
förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och 
elektroniskt översändande av fakturor.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget till föreskrifter om strukturera-
de elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Kommunstyrelsens beslut

 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget till föreskrifter om strukturera-
de elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till: Myndigheten för digital förvaltning
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§ 62

Årsredovisning 2018
Ks/2019:142   042 

Sammanfattning
Stadskontoret har med tjänsteskrivelse 2019-03-01 överlämnat upprättad års-
redovisning för år 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018, daterad 2019-03-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-01 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Årsredovisning för 2018 godkänns, innebärande ett resultat för kommu-
nen med +274 mnkr och en balansomslutning med 11 620 mnkr samt 
ett resultat för kommunkoncernen med +348 mnkr och en balansom-
slutning med 19 586 mnkr.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-07 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut till-
styrks.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Årsredovisning för 2018 godkänns, innebärande ett resultat för kommu-
nen med +274 mnkr och en balansomslutning med 11 620 mnkr samt 
ett resultat för kommunkoncernen med +348 mnkr och en balansom-
slutning med 19 586 mnkr.
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§ 63

Befolkningsprognos 2019-2022 med utblick mot 2030
Ks/2019:137   121 

Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun 
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2019–2022. Kommunfull-
mäktige beslutar om det flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) som ska ligga 
till grund för beräkningen under dessa år och beslutar om en realistisk folk-
mängd i en utblick mot 2030.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse med bilaga 2019-02-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Ett årligt positivt flyttnetto beräknas ligga i intervallet 800–1 400 per-
soner för perioden 2019–2022.

‒ I en utblick mot 2030 antas en utveckling som medför att kommunens 
folkmängd då uppgår till 154 000–158 000 invånare.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-06 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Ett årligt positivt flyttnetto beräknas ligga på 1 400 personer för 
perioden 2019–2022.

‒ I en utblick mot 2030 antas en utveckling som medför att kommunens 
folkmängd uppgår till 158 000 invånare.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD), kommunalrådet Ilan De Basso (S) och Thordis 
Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) för-
slag.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas 
Sturessons (KD) förslag. 
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner 
det förstnämnda förslaget antaget. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag. 
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Lena Sumedrea (C) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Summa 10 5

Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Ett årligt positivt flyttnetto beräknas ligga i intervallet 800–1 400 per-

soner för perioden 2019–2022.
‒ I en utblick mot 2030 antas en utveckling som medför att kommunens 

folkmängd då uppgår till 154 000–158 000 invånare.

Reservation
Ledamöterna för (KD) och (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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§ 64

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Ks/2019:114   003 

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämndens reglemente kompletteras, i 
reglementets första paragraf som beskriver nämndens ansvarsområden, så att 
det framgår att nämnden även förvaltar och beslutar om utdelning av medel 
från de stiftelser som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-01-23 § 11 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker kultur- och fritidsnämndens 
förslag till ändring av nämndens reglemente. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Kultur- och fritidsnämndens förslag till reviderat reglemente för 
nämnden fastställs. 
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§ 65

Yttrande över lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga be-
gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Ks/2019:129   000 

Sammanfattning
I utkast till lagrådsremiss föreslås att lag (2016:752) om tillfälliga begränsning-
ar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska förlängas till den 19 juli 
2021 med den ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma 
möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. Förslag i utkastet till 
lagrådsremiss bygger på en överenskommelse mellan regeringen, centerpartiet 
och liberalerna.

Jönköpings kommun har på remiss erhållit utkast till lagrådsremiss från Justi-
tiedepartementet med tid för yttrande senast den 18 mars 2019.  

Beslutsunderlag
Justitiedepartementets remiss 
Stadskontorets skrivelse 2019-02-19
Kommunalrådsyttrande enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) överlämnar upprättat förslag till kommu-
nens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut: 

‒ Yttrande till Justitiedepartementet överlämnas enligt kommunalrådet 
Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen avger yttrande enligt föl-
jande: ”Jönköpings kommun föreslår att lag (2016:752) om tillfälliga begräns-
ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska förlängas till den 
19 juli 2021 utan ändringar.”

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i Kristian Aronssons (SD) 
yrkande. 

Protokollsanteckning
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) låter till protokollet anteckna följan-
de: ”Kristdemokraterna avstår att delta i beslutet då förslaget inte möter partiets 
åsikt och tiden varit för knapp för att formulera ett alternativt remissvar.”

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och finner det förstnämnda för-
slaget antaget.
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till Kristian Aronssons (SD) yrkande. 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Lena Sumedrea (C) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Summa 8 4 3

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 4 nej-röster, varjämte 3 leda-
möter har avstått från att rösta, bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) för-
slag. 

Kommunstyrelsens beslut
‒ Yttrande till Justitiedepartementet överlämnas enligt kommunalrådet 

Ilan De Bassos (S) upprättade förslag.

Reservation
Ledamöterna för (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Kristian Aronssons (SD) yrkande. 

Beslutet expedieras till:
Justitiedepartementet
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§ 66

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2018
Ks/2019:99   039 

Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport för 2018 överlämnas till kommunfullmäktige. 
Rapportens syfte är att ge kommunfullmäktige underlag för en bred diskussion 
om kommunens ambition och inriktning beträffande sina åtaganden i arbets-
marknadspolitiken. Arbetsmarknadsläget i Jönköpings kommun påverkas i hög 
grad av utvecklingen regionalt, nationellt och globalt. Underlaget innehåller 
därför hänvisningar till SKL:s respektive Arbetsförmedlingens bedömningar av 
utvecklingen inom såväl samhällsekonomin i stort som arbetsmarknadsutsikter-
na mer specifikt. 

Beslutsunderlag
Arbetsmarknadspolitisk rapport 2018, daterad 2019-02-25
Arbetsmarknadsavdelningens rapport ”Jönköpings kommun arbetsmarknadsåt-
gärder 2018”
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-02-25 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Arbetsmarknadspolitisk rapport 2018 godkänns.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-08 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden medges att vid behov öka 
antalet välfärdsjobb till 15 anställningar per månad. I de fall den utöka-
de kostnaden inte kan täckas inom ram medges budgetöverskridande 
med samma belopp.

 I övrigt tillstyrks kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag till beslut.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget. 
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Lena Sumedrea (C) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Arbetsmarknadspolitisk rapport 2018 godkänns.

Reservation
Ledamöterna för (KD), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

14



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-03-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 67

Redovisning av uppdrag att göra en genomgripande genomlysning 
av försörjningsstödet och föreslå ytterligare åtgärder i syfte att 
minska beroendet av försörjningsstöd
Ks/2017:494   769 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 276 i verksamhets- och investe-
ringsplanen VIP 2018-2020 att ge socialnämnden i uppdrag att genomföra en 
genomgripande genomlysning av försörjningsstödet. Uppdraget har genomförts 
och en skriftlig rapport har upprättats. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2018-12-18 § 225 med tillhörande handlingar.
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-02-25 med förslag till kom-
munstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Socialnämndens redovisning godkänns.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-03-11 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Uppdrag ges till individ- och familjeomsorgsnämnden att återkomma 
till kommunfullmäktige med förslag på ytterligare åtgärder i syfte att 
minska beroendet av försörjningsstöd.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till sitt förslag.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) yrkar bifall till sitt förslag. 

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 
(KD) förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag 
respektive kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag och finner det 
förstnämnda förslaget antaget. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Lena Sumedrea (C) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Iland De Bassos (S) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
‒ Socialnämndens redovisning godkänns.

Reservation
Ledamöterna för (KD), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
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§ 68

Tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Torpaskolan F-6
Ks/2019:140   292 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13

Ekonomichef Leif Eriksson informerar om ärendet handläggning.

Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande: 

– Ärendet bereds inom ansvarsområde 2.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde

2018-08-27.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges

sammanträde 2018-03-28.
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§ 69

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av 
torv inom fastigheterna Bottnaryds Prästgård 1:1, 1:214 och Lilla 
Älgås 1:3 i Jönköpings kommun
Ks/2019:111   436 

Sammanfattning
Länsstyrelsen Östergötland har gett Jönköpings kommun tillfälle att lämna 
synpunkter över ansökan om tillstånd till täkt av torv inom fastigheterna 
Bottnaryds Prästgård 1:1, 1:214 och Lilla Älgås 1:3 i Jönköpings kommun. 
Jönköpings kommun har begärt och fått anstånd att lämna in yttrandet senast 
den 14 mars 2019.

Beslutsunderlag
Remisshandlingar 2019-01-29
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-21 § 70 med tillhörande tjänste-
skrivelse
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-03-07 § 25 med tillhörande 
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-21 § 70 med tillhörande tjäns-
teskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsty-
relsen Östergötland.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Kommunstyrelsens beslut

 Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-02-21 § 70 med tillhörande tjäns-
teskrivelse överlämnas som Jönköpings kommuns yttrande till Länsty-
relsen Östergötland.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland
Stbn
Mhn
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§ 70

Program för hållbar utveckling - miljö, Uppföljning av 2018
Ks/2019:103   420 

Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2018 re-
dovisas i uppföljningsrapport Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 
2018. Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö (remiss-
version 2020-2040) uppdateras i enlighet med vad som framkommit i genom-
förd uppföljning.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-19
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2018, daterad 2019-02-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-02-12 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2020-2040) ska, 
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt vad som 
föreslås i sammanfattningen i rapporten Program för hållbar utveckling 
– miljö, Uppföljning av 2018.

 Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 
(fastställd av Kommunfullmäktige 2011-01-27 § 14) upphävs och nytt 
program fastställs av stadsbyggnadsnämnden.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-02-25 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2020-2040) ska, 
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt vad som 
föreslås i sammanfattningen i rapporten Program för hållbar utveckling 
– miljö, Uppföljning av 2018.

 Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 
(fastställd av kommunfullmäktige 2011-01-27 § 14) upphävs och nytt 
program fastställs av stadsbyggnadsnämnden.

 Nämnderna ges i uppdrag att årligen göra en uppföljning av de fast-
ställda mål och åtgärder som framgår i Program för hållbar utveck-
ling – miljö inom respektive nämnds ansvarsområde.
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Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2019-03-08 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2020-2040) ska, 
med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt vad som 
föreslås av sammanfattningen i rapporten Program för hållbar utveck-
ling – miljö, Uppföljning av 2018.

 Nytt program för hållbart resande ska fastställas av kommunfull-
mäktige.

 Nämnderna ges i uppdrag att årligen göra en uppföljning och fastställa 
mål och åtgärder som framgår av Program för hållbar utveckling – mil-
jö inom respektive nämnds ansvarsområde.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag med den änd-
ringen i andra strecksatsen att nytt program för hållbart resande fastställs av 
kommunfullmäktige.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag med följande 
komplettering:

 Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 
(fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-27 § 14) upphävs.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) 
reviderade förslag. 

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) 
reviderade förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag 
respektive kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag och finner det först-
nämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
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Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Alf Gustafsson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Lena Sumedrea (C) x
David Gerson (L) x
Mats Weidman (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit kommu-
nalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2020-2040) ska, 

med anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt vad som 
föreslås i sammanfattningen i rapporten Program för hållbar utveckling 
– miljö, Uppföljning av 2018.

 Handlingsplan för hållbart resande i Jönköpings kommun 2011-2013 
(fastställd av kommunfullmäktige 2011-01-27 § 14) upphävs och nytt 
program fastställs av kommunfullmäktige.

 Nämnderna ges i uppdrag att årligen göra en uppföljning av de fast-
ställda mål och åtgärder som framgår i Program för hållbar utveck-
ling – miljö inom respektive nämnds ansvarsområde.

Reservation
Ledamöterna för (KD), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
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§ 71

Tomtpriser för bostäder 
Ks/2019:138   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-19 att överlämna 
förslag till tomtpriser för bostäder till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-02-19 § 28 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) föreslår, med instämmande i tekniska 
nämndens förslag, att kommunstyrelsen beslutar enligt nedan:
Förslag till kommunfullmäktige 

 För exploateringsverksamheten gäller fr.o.m. 2019-04-01 att tomtpriser 
fastställs enligt principer i tekniska kontorets tjänsteskrivelse 
2018-12-19 som grund.

 Tekniska nämnden ges rätt att fastställa tomtpriser vid försäljningar in-
om exploateringsverksamheten, efter värderingar som normalt tagits 
fram av tekniska kontoret.

 Tomtpriser för hyresrätter och tomter för kommunal verksamhet redu-
ceras om en faktor av 75 % av det värderade bostadsrättspriset.

 Särskilda tomtpriser gällande områdena Kungsängen, del av Månsarp 
1:86, Drättinge, Fagerslätt, del av Bottnaryd 1:182, Herrgårdsgärdet, 
Tahe 3:47, del av Barnarp 3:1, Sannaängen, del av Ekhagen 2:1, 
Hisingstorp 4 C, Önskemålet och Åsen fastställs och gäller fr.o.m. 
2019-04-01.

 Uppföljning av utfallet av nya tomtpriser ska ske i november.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i kommunalrådet Mona 
Forsbergs (S) förslag med den ändringen att sista strecksatsen ges följande 
lydelse:

 Uppföljning av utfallet av nya tomtpriser ska ske i april 2020.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till sitt förslag med den änd-
ringen att sista strecksatsen ges följande lydelse:

 Uppföljning av utfallet av nya tomtpriser ska ske i september 2020.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) vidhåller sitt förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar – utan omröstning – att bifalla kommunalrådet Mo-
na Forsbergs (S) reviderade förslag, nämligen följande:

 För exploateringsverksamheten gäller fr.o.m. 2019-04-01 att tomtpriser 
fastställs enligt principer i tekniska kontorets tjänsteskrivelse 
2018-12-19 som grund.

 Tekniska nämnden ges rätt att fastställa tomtpriser vid försäljningar in-
om exploateringsverksamheten, efter värderingar som normalt tagits 
fram av tekniska kontoret.

 Tomtpriser för hyresrätter och tomter för kommunal verksamhet redu-
ceras om en faktor av 75 % av det värderade bostadsrättspriset.

 Särskilda tomtpriser gällande områdena Kungsängen, del av Månsarp 
1:86, Drättinge, Fagerslätt, del av Bottnaryd 1:182, Herrgårdsgärdet, 
Tahe 3:47, del av Barnarp 3:1, Sannaängen, del av Ekhagen 2:1, 
Hisingstorp 4 C, Önskemålet och Åsen fastställs och gäller fr.o.m. 
2019-04-01.

 Uppföljning av utfallet av nya tomtpriser ska ske i september 2020.

Reservation
Ledamöterna för (KD) och (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kom-
munalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
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§ 72

Förvärv av Norrahammars bruk
Ks/2019:123   252 

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att Jönköpings kommun och Jönköpings Rådhus 
AB förvärvar Förvaltningsbolaget Predio 12 KB. Bolaget är ett kommandit-
bolag som äger och förvaltar de tre samtaxerade fastigheterna Lilla Åsa 3:210, 
Lilla Åsa 3:260 samt Norrahammar 31:1. Fastigheterna utgör tillsammans om-
rådet Norrahammars bruk. Fastigheterna förvärvas paketerade i Förvaltnings-
bolaget Predio 12 KB. Köpeskilling för samtliga andelar i kommanditbolaget 
uppgår preliminärt till 27 016 tkr. Jönköpings kommun förvärvar komplemen-
tärens andel i bolaget (27 006) tkr) och Jönköpings Rådhus AB förvärvar kom-
manditdelägarens andel i bolaget (10 tkr). Området Norrahammars bruk är i 
kommunens översiktsplan utpekat som ett omvandlingsområde.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-02-19 § 31 med tillhörande handlingar
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB beslut 2019-02-25 § 13
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Andelsöverlåtelseavtal innebärande att Jönköpings kommun och 
Jönköpings Rådhus AB förvärvar samtliga ägarandelar i Förvaltnings-
bolaget Predio 12 KB godkänns.  

 Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 27 mnkr i syfte att för-
värvet av komplementärens andel av bolaget ska kunna rymmas inom 
nämndens anslag för fastighetsförvärv 2019. Den del av köpeskillingen 
som överskrider 27 mnkr förutsätts rymmas inom tidigare anslagna 
medel till tekniska nämnden för fastighetsförvärv. 

 Det utökade anslaget med 27 mnkr till tekniska nämnden 2019 finansie-
ras genom motsvarande ökad upplåning. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden 
och Jönköpings Rådhus AB utreda och lämna förslag till framtida orga-
nisering inom kommunkoncernen avseende förvärvade fastigheter.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-03-07 vari sammanfatt-
ningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Yrkande
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till det samstämmiga för-
slaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Andelsöverlåtelseavtal innebärande att Jönköpings kommun och 

Jönköpings Rådhus AB förvärvar samtliga ägarandelar i Förvaltnings-
bolaget Predio 12 KB godkänns.  

 Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 27 mnkr i syfte att för-
värvet av komplementärens andel av bolaget ska kunna rymmas inom 
nämndens anslag för fastighetsförvärv 2019. Den del av köpeskillingen 
som överskrider 27 mnkr förutsätts rymmas inom tidigare anslagna 
medel till tekniska nämnden för fastighetsförvärv. 

 Det utökade anslaget med 27 mnkr till tekniska nämnden 2019 finansie-
ras genom motsvarande ökad upplåning. 

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden 
och Jönköpings Rådhus AB utreda och lämna förslag till framtida orga-
nisering inom kommunkoncernen avseende förvärvade fastigheter.
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§ 73

Förvärv av fastigheten Jära 1:25
Ks/2019:124   252 

Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Jära 1:25 till 
en köpeskilling uppgående till 14 mnkr. Fastigheten är en skogsfastighet om 
ca 106 ha och är belägen i ett område mellan Dumme Mosse och Bottnaryd 
som kommunstyrelsen tidigare pekat ut som intressant för etablering av ett nytt 
verksamhetsområde. Tekniska nämnden begär ett tilläggsanslag på ett belopp 
motsvarande köpeskillingen för att utgiften ska kunna rymmas inom nämndens 
anslagna medel för fastighetsförvärv. 

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-02-19 § 32 med tillhörande handlingar
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-06 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

‒ Köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Jära 
1:25 till en köpeskilling uppgående till 14 mnkr godkänns.

‒ Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 14 mnkr i syfte att 
förvärvet ska kunna rymmas inom nämndens anslagna medel för 
fastighetsförvärv. 

‒ Utökat anslag finansieras med motsvarande ökad upplåning. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar fastigheten Jära 
1:25 till en köpeskilling uppgående till 14 mnkr godkänns.

‒ Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 14 mnkr i syfte att 
förvärvet ska kunna rymmas inom nämndens anslagna medel för 
fastighetsförvärv. 

‒ Utökat anslag finansieras med motsvarande ökad upplåning
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