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§ 256 

Informationsärenden 
 

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar ekonomichef 

Leif Eriksson om delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2018.  

 

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-

neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 

klockan 11.00.  
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§ 257 

Meddelanden 

Anmäls: 

Arbetsmiljöutskottet/Kommunhälsans verksamhetsråd 2018-09-13 § 34-47 

Följande handlingar anmäls och biläggs: 

Upphandlingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 30-33 

 

Protokoll från kommundelsråd: 

 

Månsarp-Taberg 2018-08-23 § 8-26 

 

Lekeryd  2018-09-19 § 20-29 

 

Ordföranden hälsar Kristian Aronsson (SD) välkommen som ny ledamot i 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Meddelandena läggs till handlingarna.  
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§ 258 

Anmälan om delegationsbeslut 

Anmäls: 

Upphandlingsutskottets protokoll 2018-08-28 § 30-33. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 259 

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2018 
Ks/2018:344   042 

Sammanfattning 

Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden 

januari-augusti 2018. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för 

koncernen, som förutom kommunen, även omfattar bolagskoncernen  

Jönköpings Rådhus AB.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2018 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-01 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-01 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Delårsrapporten godkänns. 

Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Delårsrapporten godkänns. 
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§ 260 

Försäljning av fastigheter på Campus Gränna till Högskolefastig- 

heter i Jönköping AB 
Ks/2017:482   299 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-21 § 335 att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att i samverkan med Högskolefastigheter i Jönköping AB (Höfab)  

utreda lämpligheten i att kommunen säljer hela eller delar av fastigheterna på 

Campus Gränna till Höfab. Tekniska nämnden har i samverkan med Höfab 

utrett frågan och utarbetat ett förslag till köpeavtal innebärande att kommunen 

säljer fastigheterna på Campus Gränna till bolaget. Förvärvet omfattar nio  

fastigheter varav åtta är bebyggda. Köpeskillingen uppgår till 31 mnkr och av-

ser att spegla marknadsvärdet på aktuella fastigheter. Till grund för faststäl-

lande av köpeskillingen ligger två värderingar som upprättats av externa  

konsulter på uppdrag av köpare respektive säljare. Utöver fastighetsvärdering 

omfattar utredningen även inventering avseende fastigheternas tekniska status, 

antikvarisk utredning samt utredning av skattemässiga konsekvenser till följd 

av försäljning/förvärv.  

 

Grennaskolans verksamhet upphör helt från och med mitten av nästa år.  

Fastigheterna används idag huvudsakligen till högskolans verksamhet, som för 

närvarande omfattar ett hundratal elever som bor på skolans elevhem.  

Högskolan ämnar teckna ett nytt hyresavtal för aktuella fastigheter som sträck-

er sig från inledningen av 2019 till mitten av 2024. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-08-14 § 144 med tillhörande tjänsteskrivelse  

Förslag till köpeavtal 

Översiktskarta 

Antikvariatisk utredning 

Deloittes utredning om skattemässiga effekter 

Stadskontorets yttrande 2018-09-27 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-09-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att i samverkan med  

Högskolefastigheter i Jönköping AB utreda lämpligheten i att kommu-

nen säljer hela eller delar av fastigheterna på Campus Gränna till  

Högskolefastigheter i Jönköping AB godkänns.  

 Tekniska nämndens förslag till köpeavtal innebärande att Högskolefas-

tigheter i Jönköping AB förvärvar fastigheter inom Campus Gränna till 

en köpeskilling uppgående till 31 mnkr godkänns.  
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Majoritetsrådets förslag 

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

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Yrkande 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar följande tillägg: 

 Kommunen ska organisera sitt framtida ägande av lokalerna på ett  

sådant sätt att kommunen även fortsättningsvis har rådighet över dessa. 

 

Kommunalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Ilan De Basso (S) samt Kristian 

Aronsson (SD) instämmer i tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först att bifall de beredande kommunalrådens för-

slag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Andreas  

Sturessons (KD) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämndens redovisning av uppdrag att i samverkan med  

Högskolefastigheter i Jönköping AB utreda lämpligheten i att kommu-

nen säljer hela eller delar av fastigheterna på Campus Gränna till  

Högskolefastigheter i Jönköping AB godkänns.  

 Tekniska nämndens förslag till köpeavtal innebärande att Högskolefas-

tigheter i Jönköping AB förvärvar fastigheter inom Campus Gränna till 

en köpeskilling uppgående till 31 mnkr godkänns.  

 Kommunen ska organisera sitt framtida ägande av lokalerna på ett  

sådant sätt att kommunen även fortsättningsvis har rådighet över dessa. 

 

Det antecknas att Alf Gustafsson (S) och Krister Johansson (S) avstår från att 

delta i beslutet som gäller tilläggsyrkandet. 
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§ 261 

Reglemente för tekniska nämnden 
Ks/2018:375   003 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har gjort en översyn av sitt reglemente och föreslår kom-

munfullmäktige att en ändring görs så att det framgår att det till nämndens 

uppgifter hör att svara för kommunens jordförädling och jordproduktion.  

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-09-11 § 157 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

Förslag till kommunfullmäktige 

 Tekniska nämndens förslag till reglemente godkänns.  

 Reglementet gäller från och med 2018-11-01.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämndens förslag till reglemente godkänns.  

 Reglementet gäller från och med 2018-11-01.  
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§ 262 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige 2019 
Ks/2018:390   101 

Sammanfattning 

Stadskontoret har upprättat förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige 2019. 

Beslutsunderlag 

Stadskontorets förslag till sammanträdesplan 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

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

 Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommun- 

styrelsen 2019 godkänns. 

 Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommun- 

fullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan. 

 Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är  

anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges samman- 

trädesplaner. 

 Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Oppositionsrådets förslag 

 Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens beslut 

 Den av stadskontoret upprättade sammanträdesplanen för kommun- 

styrelsen 2019 godkänns. 

 Sammanträdesplanen fastställs under förutsättning att kommun- 

fullmäktige beslutar i enlighet med stadskontorets upprättade plan. 

 Nämnderna uppmanas att förlägga sina sammanträden så att de är  

anpassade till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges samman- 

trädesplaner. 

 Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Nämnderna 
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§ 263 

Motion om videosamtalsprojekt på äldreboenden i Jönköpings 

kommun 
Ks/2018:216   731 

Sammanfattning 

Anna Mårtensson (L) och Ann-Marie Hedlund (L) föreslår med hänvisning till 

vad som anförs i motion inkommen 2018-04-11 att kommunfullmäktige beslu-

tar följande: 

 Att ett videosamtalsprojekt genomförs på ett begränsat antal särskilda 

äldreboenden i Jönköpings kommun.  

Kommunfullmäktige har 2018-04-26 § 79 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till äldrenämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2018-04-11  

Äldrenämndens beslut 2018-09-19 § 109 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2018-09-27 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Uppdrag ges till äldrenämnden att tillsammans med berörda hyresvär-

dar utreda hur tillgång till trådlös uppkoppling till internet ska kunna 

erbjudas alla boende i särskilda boenden för äldre. Uppdraget ska redo-

visas i samband med arbetet med VIP 2020-2022. 

 Motionen förklaras besvarad.   

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2018-10-09 med förslag till  

kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Äldrenämnden ges i uppdrag att påbörja videosamtalsprojekt i enlighet 

med motionens förslag. Motionen bifalls. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Yrkanden 

Margareta Sylvan (MP) och Anna Mårtensson (L) yrkar bifall till kommunal-

rådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons 

(KD) förslag. 
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Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 

förslag respektive kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (M) x   

Ola Helt (M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L)  x  

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Krister Johansson (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Kristian Aronsson (SD) x   

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C)   x 

Summa 6 8 1 

Kommunstyrelsen har alltså med 6 ja-röster och 8 nej-röster, varjämte 1 leda-

mot avstår från att rösta, bifallit kommunalrådet Ilan De Bassos (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Äldrenämnden ges i uppdrag att påbörja videosamtalsprojekt i enlighet 

med motionens förslag. Motionen bifalls. 

Reservation 

Ledamöterna för M, KD och SD samt AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola 

Helt (f.d. M) reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet  

Andreas Sturessons (KD) förslag. 
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§ 264 

Reviderat KomHem-avtal 
Ks/2018:318   700 

Sammanfattning 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) i Region Jönköpings län har  

2018-06-14 § 44 beslutat att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-

avtal med ikraftträdande från och med 1 januari 2019. PKS har även beslutat 

att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att anta försla-

get till reviderat KomHem-avtal. 

Beslutsunderlag 

Missiv från Kommunal Utveckling Region Jönköpings län 2018-06-20 

Förslag till reviderat KomHem-avtal  

Regionens förtydligande om reviderat underlag 2018-08-15 

Äldrenämndens beslut 2018-08-22 § 104 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut 2018-09-18 § 180 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-03 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-03 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till reviderat avtal daterat 2018-06-14 mellan Region  

Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av 

skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkänns.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Yrkanden 

Kristian Aronsson (SD), AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) 

yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommunalråd för ytterligare be-

redning. 

 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar att ärendet ska avgöras vid  

dagens sammanträde. 

Protokollsanteckningar 

Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande: 

”Grunderna för återremissyrkandet är att i regionens missiv nämns att hälso- 

och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande ska godkännas. Nämnda  
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förtydligande finns inte att läsa i handlingarna till ärendet. Vidare nämns i  

biträdande socialdirektörens bilaga till tjänsteskrivelse 2018-07-12 på sidan 4 

’I förslag till beslut om reviderat KomHem-avtal, daterat 2918-06-20, föreslås 

äldrenämnden godkänna sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande.’ Finns 

det ett reviderat KomHem-avtal till, utöver det som finns i handlingarna daterat 

2018-06-14? Om ja, vilket ska i så fall beslutas om av kommunen? Vidare 

skrivs på sidan på sidan 5 i biträdande socialdirektörens bilaga att det genom-

gående i det reviderade avtalet (2018-06-14 eller 2018-06-20?) görs hänvis-

ningar till felaktiga paragrafer, vilket begränsar avtalets styrande och stödjande 

funktion för de verksamheter som har att arbeta med tillämpningen av avtalet. 

Formuleringar i reviderat avtalsförslag under 4.2.5 och 4.3.5 nämns som miss-

visande. Vidare konstateras att flera skrivningar inte längre är aktuella.” 

 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) låter till protokollet anteckna att vid beslut om 

återremiss bör de synpunkter som förs fram i stadskontorets tjänsteskrivelse 

beaktas.  

 

Ola Helt (f.d. M) låter till protokollet anteckna att det är beklagligt att kom-

munstyrelsen ska fatta beslut på bristfälliga beslutsunderlag. 

Omröstning 

Kommunstyrelsen upptar först återremissyrkandet till avgörande. Ordföranden 

ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respek-

tive om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde. 

Nej-röst för återremiss. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Margareta Sylvan (MP) x   

Kristian Aronsson (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   
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Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 12 3  

Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att av-

göra ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunalrådet Andreas  

Sturessons (KD) förslag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till reviderat avtal daterat 2018-06-14 mellan Region  

Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av 

skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende godkänns.  

 

Det antecknas att Kristian Aronsson (SD), AnneMarie Grennhag (f.d. M) och 

Ola Helt (f.d. M) inte deltar i beslutet. 

 

Reservation 

Kristian Aronsson (SD), AnneMarie Grennhag (f.d. M) och Ola Helt (f.d. M) 

reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.  
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§ 265 

Lokalprogram för om- och tillbyggnad av Torpaskolan F-6 
Ks/2018:364   292 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår om- och tillbyggnad av Torpaskolan  

F-6 innebärande att skolan blir treparallellig för årskurserna F-6. Efter genom-

fört byggprojekt kommer skolan att ha en kapacitet att ta emot cirka 525 elever. 

I dagsläget har Torpaskolan cirka 450 elever, men skolan är i nuvarande ut-

formning inte riktigt dimensionerad för denna elevvolym. Skolan har i dagslä-

get flera brister, bl.a. kopplat till kapacitet i kök och matsal. Byggnationen på-

börjas under första delen av 2019 och avslutas i slutet av 2020. Tekniska 

nämnden har upprättat produktionskalkyl för projektet och bedömer att investe-

ringsutgiften uppgår till 55,7 mnkr. Lokalprojektet motiveras med kapacitets-

brister i nuvarande lokaler i kombination med att antalet barn förväntas öka 

ytterligare i Torpaskolans upptagningsområde under perioden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-08-28 § 92 med tillhörande hand-

lingar 

Stadskontorets yttrande 2019-09-20 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2019-09-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Barn- och utbildningsnämndens lokalprogram innebärande om- och 

tillbyggnad av Torpaskolan F-6 godkänns. 

 Investeringsmedel uppgående till 55,7 mnkr anslås till tekniska nämn-

den med 5 mnkr till och med 2018, 25 mnkr 2019 och 25,7 mnkr 2020 

för genomförande av projektet. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens lokalprogram innebärande om- och 

tillbyggnad av Torpaskolan F-6 godkänns. 

 Investeringsmedel uppgående till 55,7 mnkr anslås till tekniska nämn-

den med 5 mnkr till och med 2018, 25 mnkr 2019 och 25,7 mnkr 2020 

för genomförande av projektet. 
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§ 266 

Motion om värdet av en levande och upplevelserik stadskärna 
Ks/2017:99   200 

Sammanfattning 

Bengt-Åke Berg (V) anför i sin motion 2017-01-23 att Jönköpings citykärna 

blir alltmer enformig och får svårare att rymma den variation av verksamheter 

som ger en attraktiv stadsmiljö. Lokala och unika småföretag och föreningar 

trycks ut ur stadens centrala delar. En av orsakerna är den växande bristen på 

mindre billigare lokalytor. Mot denna bakgrund föreslår motionären följande: 

 De politiska planeringsinstrumenten ses över så att den aktualiserade 

delen av social hållbarhet kan tryggas. En utredning bör redovisa åtgär-

der som kan öka mångfald och variation i alla stadsdelar.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-01-26 § 3 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för syn-

punkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-01-23 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 120 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-08-30 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen avslås. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen förklaras besvarad med hänvisning till vad som framgår av 

stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 320.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Yrkande 

Peter Jutterström (M) yrkar bifall till sitt förslag. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M) för-

slag respektive kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag och finner det 

förstnämnda förslaget antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 
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Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M)  x  

Ola Helt (f.d. M)  x  

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S)  x  

Magnus Rydh (S)  x  

Harriet Roosquist (S)  x  

Alf Gustafsson (S)  x  

Krister Johansson (S)  x  

Margareta Sylvan (MP)  x  

Kristian Aronsson (SD) x   

Ilan De Basso (S)  x  

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 6 9  

Kommunstyrelsen har alltså med 6 ja-röster och 9 nej-röster bifallit kommunal-

rådet Mona Forsbergs (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen förklaras besvarad med hänvisning till vad som framgår av 

stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-23 § 320.  
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§ 267 

Motion om att värna barnens trygghet vid Järsnäs skola 
Ks/2017:276   511 

Sammanfattning 

Adrian Ericson (S) anför i motion 2017-06-21 att trots sänkningen av hastig-

heten på vägen bredvid Järsnäs förskola kvarstår problemet med att bilar kör i 

hög hastighet. För att garantera barnens säkerhet borde säkerhetshöjande och 

hastighetsdämpande åtgärder vidtas. Möjliga åtgärder skulle kunna vara en 

avsmalning eller refug såväl som en tryggare passage över vägen eller förbätt-

rad belysning. Höga hastigheter på den närliggande vägen kan medföra risker 

för barnen. Det föranleder att kommunen gör vad som behövs för att alla barn 

och föräldrar ska kunna känna sig trygga. Mot denna bakgrund föreslår  

motionären följande:  

 att en översyn av beskriven situation vid Järsnäs förskola genomförs 

varpå lämpliga hastighetsdämpande och säkerhetshöjande åtgärder vid-

tas för att garantera en trygg miljö för barnen. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-06-21 § 144 beslutat att remittera motionen till 

kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för syn-

punkter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-21 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-21 § 449 med tillhörande tjänsteskri-

velse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-09-24 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen förklaras vara besvarad.  

 Motionen överlämnas för kännedom till Trafikverket. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen förklaras vara besvarad.  

 Motionen överlämnas för kännedom till Trafikverket. 
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§ 268 

Yttrande över utvärdering av närtrafik i Jönköpings län 
Ks/2018:334   531 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har betetts tillfälle att senast 2018-10-10 yttra sig över 

utvärdering av närtrafik i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 

Region Jönköpings läns remiss 2018-06-27 

Stadskontorets yttrande 2018-09-14  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-09-14 med förslag till kommunstyrelsens beslut:  

 Stadskontorets yttrande antas som kommunens yttrande till länstrafiken 

i ärendet utvärdering närtrafik. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens beslut 

 Stadskontorets yttrande antas som kommunens yttrande till länstrafiken 

i ärendet utvärdering närtrafik. 

 

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Region Jönköping län  

Ekonomichefen 
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§ 269 

Avsiktsförklaring inför upphandling av nytt trafikavtal för Stads- 

trafiken i Jönköpings kommun 
 

Ks/2018:345   510 

Sammanfattning 

För att möjliggöra en utveckling av kollektivtrafiken i Jönköping krävs en 

samverkan med gemensamma mål mellan Jönköpings kommun och Region 

Jönköpings län, där parternas olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. 

För att tydliggöra gemensamma målsättningar och ansvarsfördelningen mellan 

parterna inför kommande upphandling av nytt trafikavtal för stadstrafiken i 

Jönköping 2021-2031 har Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik där-

för under 2018 tillsammans arbetat fram bifogat förslag till avsiktsförklaring. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region  

Jönköpings län  

Stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-20 § 493 med tillhörande tjänsteskri-

velse  

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-21  

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-21 med förslag till kommunstyrelsens 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Jönköpings kommun fastställer Avsiktsförklaring mellan Jönköpings 

kommun och Region Jönköpings län genom dess verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik inför upphandling av nytt trafikavtal  

(2021-2031) för Stadstrafiken i Jönköpings kommun, daterad den 21 

september 2018. 

 Medel för genomförande av de investeringar som följer av avsiktsför-

klaringen och som framgår av denna tjänsteskrivelse ska budgeteras 

inom ramen för VIP. 

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Yrkanden 

Kristian Aronsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till beredande kommu-

nalråd för att komplettera ärendet med relevanta undersökningar av de resandes 

krav och förväntningar för att ställa bilen och ta bussen istället. 
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Ola Helt (f.d. M) yrkar, med instämmande av AnneMarie Grennhag (f.d. M), 

avslag på ärendet.  

  

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) yrkar bifall till kommunalrådet Peter  

Jutterströms (M) förslag samt att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Protokollsanteckning  

Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:  

”Anmärkningsvärt att målsättningen för kollektivtrafikresor skjutits fram så 

mycket i tiden.” 

 

Kristian Aronsson för SD-gruppen låter till protokollet anteckna följande:  

”Då de föreslagna åtgärderna under den kommande 10-årsperioden medför 

kostnadsökningar på cirka 1,5 miljarder kr, kunde man förvänta sig ett mer 

omfattande underlag för hur ett ökat resande med kollektivtrafik skall uppnås. 

Det saknas relevanta undersökningar av de resandes krav och förväntningar för 

att ställa bilen och ta bussen istället. Hur vet vi då att vi gör rätt satsningar? 

Det finns inget underlag som beaktar troliga konsekvenser av ett minskat rese-

behov på grund av att antalet personer som jobbar hemifrån kan antas öka kraf-

tigt under den kommande 10-årsperioden.  

Jordbruksverket och skogsstyrelsen flyttar till Skeppsbron inom några år, vilket 

torde ge en stor minskning av antalet bilresor till arbetet i Jönköpings centrala 

delar. De lediga lokalerna torde komma att nyttjas av vår växande högskola.  

Gamla Atteviks lastvagnar på Ljungarum (Bangårdsgatan/Skiffervägen) skulle 

kunna vara ett bra alternativ som bussdepå.  

Detta är bara några få exempel på frågeställningar som man borde kunna för-

väntas få beaktade innan man satsar 1,5 miljarder kr av skattebetalarnas pengar 

på något som kanske inte alls ger de miljöförbättringar som avsikten med ett 

ökat resande med kollektivtrafik. 

Bygg gärna nya körfält där det är trångt i trafiken och reservera dessa för buss 

och blåljusfordon (och eventuellt även personbilar med minst tre personer), så 

kommer restiden med buss att minska kraftigt och punktligheten att öka och 

därmed kan busstrafiken locka många nya resenärer. 

Att som man gjort de senaste åren, bygga busshållplatser i körfälten så att  

bussen som stannat vid hållplatsen stoppar upp hela trafikflödet, ger nog inte 

särskilt många nya bussresenärer. 

En frekvent återkommande medborgardialog om hur, var och när bussarna ska 

gå torde vara ett bra och kostnadseffektivt instrument för att få fler och nöjdare 

bussresenärer. 

Vid utformning av bussgator, bussfiler och busshållplatser ska busstrafiken 

vara remissinstans.”  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen upptar först till avgörande återremissyrkandet varvid kom-

munstyrelsen – utan omröstning – beslutar att avgöra ärendet vid dagens sam-

manträde. 
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Kommunstyrelsen beslutar härefter – tillika utan omröstning – att bifalla kom-

munalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Jönköpings kommun fastställer Avsiktsförklaring mellan Jönköpings 

kommun och Region Jönköpings län genom dess verksamhetsområde 

Jönköpings Länstrafik inför upphandling av nytt trafikavtal  

(2021-2031) för Stadstrafiken i Jönköpings kommun, daterad den 21 

september 2018. 

 Medel för genomförande av de investeringar som följer av avsiktsför-

klaringen och som framgår av denna tjänsteskrivelse ska budgeteras 

inom ramen för VIP. 

Reservationer 

Ola Helt (f.d. M) och AnneMarie Grennhag (f.d. M) reserverar sig mot  

beslutet.  

 

Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå återremiss- 

yrkandet. 
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§ 270 

Förvärv av fastigheten Sandseryd 2:11 
Ks/2018:380   252 

Sammanfattning 

Tekniska kontoret föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Sandseryd 2:11 

till en köpeskilling uppgående till 9,1 mnkr. En mindre del av fastigheten är 

utpekad som ett framtida verksamhetsområde i kommunens översiktsplan. 

Tekniska nämnden behandlar förvärvet på sammanträde den 9 oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2018-10-09 § 185 med tillhörande tjänsteskrivelse 

2018-09-21 

Förslag till köpekontrakt för Sandseryd 2:11 

Stadskontorets yttrande 2018-09-27 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag 

Stadskontorets yttrande 2018-09-27 med förslag till kommunstyrelsens beslut: 

Under förutsättning att tekniska nämnden på nämndssammanträde den 9  

oktober tillstyrker förvärvet i enlighet med tekniska kontorets förslag föreslår 

stadskontoret att kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förslag till kommunfullmäktige 

 Köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar fastigheten  

Sandseryd 2:11 till en köpeskilling uppgående till 9 100 000 kr  

godkänns.  

 Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 9 100 000 kr i syfte att 

utgift för köpet ska kunna rymmas inom nämndens anslagna medel för 

fastighetsförvärv.  

 Utökat anslag till tekniska nämnden finansieras med motsvarande ökad 

upplåning.  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) tillstyrker stadskontorets förslag.  

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens handlingar kompletteras med tekniska nämndens protokoll 

2018-10-09 § 185 av vilket framgår att nämnden beslutat enligt tekniska kon-

torets förslag med följande tillägg: 

 Fastigheten förvärvas bland annat för att säkra kommunens rådighet 

över mark i nära anslutning till flygplatsen. Jordbruksmarken inom  

fastigheten bör ej exploateras till förmån för ett utvidgat verksamhets-

område.  
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Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar med instämmande av kommunal-

rådet Mona Forsberg (S) följande tillägg:  

 Fastigheten förvärvas bland annat för att säkra kommunens rådighet 

över mark i nära anslutning till flygplatsen. Merparten av jordbruks-

marken inom fastigheten bör ej exploateras till förmån för ett utvidgat 

verksamhetsområde.  

 

Kristian Aronsson (SD) och Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till tekniska 

nämndens föreslagna tillägg.  

Beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla de beredande kommunalrådens för-

slag. 

 

Härefter upptar kommunstyrelsen tilläggsyrkandena för beslut. 

Omröstning 

Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Peter Jutterströms (M)  

tilläggsyrkande respektive Kristian Aronssons (SD) och Margareta Sylvans 

(MP) tilläggsyrkande och finner det förstnämnda yrkandet antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Kristian Aronssons (SD) och Margareta Sylvans (MP) 

tilläggsyrkande. 

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

AnneMarie Grennhag (f.d. M) x   

Ola Helt (f.d. M) x   

Andreas Sturesson (KD) x   

Margareta Strömberg (KD) x   

Anna Mårtensson (L) x   

Mona Forsberg (S) x   

Magnus Rydh (S) x   

Harriet Roosquist (S) x   

Alf Gustafsson (S) x   

Krister Johansson (S) x   

Margareta Sylvan (MP)  x  

Kristian Aronsson (SD)  x  

Ilan De Basso (S) x   

Peter Jutterström (M) x   

Ann-Marie Nilsson (C) x   

Summa 13 2  

Kommunstyrelsen har alltså med 13 ja-röster mot 2 nej-röster bifallit kommu-

nalrådet Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar fastigheten  

Sandseryd 2:11 till en köpeskilling uppgående till 9 100 000 kr god-

känns.  

 Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 9 100 000 kr i syfte att 

utgift för köpet ska kunna rymmas inom nämndens anslagna medel för 

fastighetsförvärv.  

 Utökat anslag till tekniska nämnden finansieras med motsvarande ökad 

upplåning.  

 Fastigheten förvärvas bland annat för att säkra kommunens rådighet 

över mark i nära anslutning till flygplatsen. Merparten av jordbruks-

marken inom fastigheten bör ej exploateras till förmån för ett utvidgat 

verksamhetsområde.  

Reservation 

Kristian Aronsson (SD) och Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet 

att inte bifalla deras tilläggsyrkande. 
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§ 271 

Medborgarförslag om Huskvarna bibliotek 
Ks/2017:165   880 

Sammanfattning 

Stig Jonsson föreslår genom ett medborgarförslag att arkitekten Isabella Lopez 

Rengstigs ritning av det ombyggda gamla elverket, beläget väster om vårdcent-

rum i Huskvarna skall omvandlas till bland annat bibliotek.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-03-30 § 61 beslutat att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har därefter remitterats till 

kultur- och fritidsnämnden för synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 2017-03-17  

Kultur- och fritidsnämnden beslut 2017-06-15 § 103 med tillhörande tjänste-

skrivelse 

Kommunalrådsyttranden enligt nedan  

Majoritetsrådets förslag 

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) yttrande 2018-08-30 med förslag till 

kommunstyrelsens beslut: 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

Oppositionsrådets förslag 

Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-10-10 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget förklaras besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

S Jonsson 

Kfn 

Diariet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


