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§ 165

Verksamhets- och investeringsbudget för tekniska nämndens
verksamheter 2018-2022
Tn/2017:593 000
– Sammanfattning
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige upprättat ett förslag
till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2018-2020 för tekniska nämndens verksamheter.
Redan under VIP 2017-2019 uppmärksammades utmaningen som det innebar
med det då rådande kravet på nybyggnation och anpassning av personalnumerären för att möta upp till kravet. I rådande förslag har detta accentuerats ytterligare, något som kan ses både i personal- och investeringsplan samt på kravet
av ökade medel för att bibehålla standarden på rådande infrastruktur.
I enlighet med anvisningarna till VIP 2018-2020 skall nämnden besluta om två
förslag till VIP baserat på de ekonomiska ramar för åren 2018 och 2019 som
fastställdes av kommunfullmäktige vid beslutet av VIP 2017-2019. De två förslagen som tagits fram visar på åtgärdsbehov som krävs för att leva upp till den
anpassning av budgetram som behöver genomföras enligt anvisningarna. Förslagen bygger på en reducering med 99 respektive 98 procent av ram. Dock är
vissa kostnader undantagna från förslaget såsom kostnader för nämnd samt
kapitalkostnader.
De förslag som läggs fram innefattar till stor del ett ökat intäktskrav på verksamheten parkering (1,9 mnkr). En, för denna verksamhet, stor osäkerhet är
dock införandet av zonparkeringen och dess konsekvenser. Om införandet ger
önskad effekt kommer antalet parkörer att minska och därmed också de totala
intäkterna. Hur snabbt detta får genomslag i samhället är dock svårt att i dagsläget uttala sig om. Övriga ramanpassningar påverkar beläggningsunderhållet
(-0,6 mnkr), borttagande av centrumstäd på helger (-0,6 mnkr), samordning av
beredskapen tillsammans med VA-verksamheten (-0,2 mnkr) samt en minskning av utförandet kopplat till trädrelaterade arbeten (-0,4 mnkr).
Utöver besparingsförslaget innehåller skrivelsen ett antal poster, som till följd
av nyinvesteringar genererar ökade drift- och kapitalkostnader. Dessutom finns
en justering av antalet anställda med totalt 29 personer i förhållande till nuvarande antal. Av dessa äskandet behöver endast 5 tjänster direkt finansieras av
en ramförstärkning och är i huvudsak som en följd av kommande års investeringsbehov.
För VA-verksamheten föreslås en taxejustering på 4,5 procent för att klara de
åtaganden som beslutas enligt förnyelsestrategin samt bygga upp investeringsfonden för att klara kommande års investeringar i nytt vattenverk samt nytt
huvudvattennät. Avfallsverksamheten är ej beaktat i förslaget då verksamheten
från och med 2018-01-01 kommer att drivas i bolagsform tillsammans med
Habo och Mullsjö kommuner
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Det rådande förslaget har samverkats med de fackliga parterna inom tekniska
kontoret. Detaljer i förslaget har belysts både avseende drift och investeringar.
De fackliga parterna hade inget att erinra mot förslaget som lagts. Beaktas bör
dock att förslaget är mycket omfattande och ytterligare samverkan kommer att
hållas i samband med att nämnden beslutar om internbudgeten.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-06-14
Tekniska nämndens förslag till verksamhets och investeringsplan 2018-2020,
2017-06-14.
Tekniska nämndens taxeförslag 2018-2020, 2016-06-14
Förslag till tekniska nämnden
–
–

Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2018-2020, 2017-06-14
för tekniska nämndens verksamheter godkänns.
Förslag till taxor 2018-2020 för tekniska nämndens verksamheter,
2017-06-14 godkänns. Den nya taxan gäller fr.o.m. 2018-01-01.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-20
Tekniska nämnden godkänner att personalrepresentanter för fackförbunden
Kommunal och Vision närvarar under tekniska nämndens behandling av ärendet.
Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i tekniska nämndens beslut. Robin
Hansson (MP) deltar inte i tekniska nämndens beslut. Anders Jörgensson (M)
och Ola Helt (M) deltar inte i tekniska nämndens beslut. Kristian Aronsson
(SD) deltar inte i tekniska nämndens beslut.
Hanns Boris (KD) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag med följande tilllägg: Alliansen ser behov av att ytterligare medel tillförs budgeten för upprustning av hamnar, Knektaparken och Stadsparken. Vi vill även ge tekniska kontoret i uppdrag att göra en utredning om våra hamnar.
Ordföranden Anders Jörgensson (M) ställer proposition på Hanns Boris (KD)
förslag och finner att tekniska nämnden antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
–
–
–

Justerandes sign

Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2018-2020, 2017-06-14
för tekniska nämndens verksamheter godkänns.
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Protokollsanteckning
Elin Rydberg (S) lämnar för den socialdemokratiska och miljöpartistiska gruppen följande protokollsanteckning:
Rödgrönas budget i TN
Vi Rödgröna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill lägga följande protokollsanteckning för att visa de prioriteringar vi kommer att göra i VIP 20182020 när vårt förslag för hela kommunen läggs till hösten.
Övergripande principer
Det hållbara samhället är vårt mål. Samhällsutvecklingen måste vara såväl
ekonomisk, social som ekologisk hållbar. Den ekonomiska hållbarheten skapas
genom ordning och reda i den kommunala ekonomin. Vidlyftiga och ofinansierade investeringar är en påfrestning för kommande generationer då dessa pressar undan möjligheterna att hålla en välfärd av hög kvalitét. Den sociala hållbarheten skapas genom att de ekonomiska klyftorna i samhället utjämnas och
att välfärden är kompensatorisk. Den ekologiska hållbarheten skapas genom en
omställning av samhället mot förnybara energikällor och minskad energianvändning, samt värnande om vårt dricksvatten och en utfasning av farliga kemikalier.
Teknisk verksamhet
Vi ärver jorden av våra förfäder och lånar den av våra barnbarn. Därför måste
Jönköpings kommun arbeta för att de egna verksamheterna bedrivs miljömässigt hållbart. Kommunen ska verka för och möjliggöra för att medborgarna kan
leva och verka enligt denna princip.
En växande kommun kräver utbyggnad av såväl gång- och cykelvägar som av
en väl fungerande kollektivtrafik som gör att invånarna finner det enkelt och
naturligt att resa på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan. De hållbara
trafikslagen ska prioriteras och utvecklas och vara minst lika effektiva som bil.
Kemikalier finns i nästan allt som du och dina barn kommer i kontakt med i
vardagen. Många kemikalier är ännu inte studerade och den samlade effekten
av alla kemikalier är omöjliga att förutse. Barn är särskilt känsliga och därför
vill vi ställa höga miljö-, hälso- och djurhållningskrav vid upphandlingar av
mat och material till våra verksamheter.
Vätterns unika miljö och rena dricksvatten är en ovärderlig tillgång. Den är en
av Europas viktigaste dricksvattentäkter. Vi vill stoppa ytterligare utsläpp och
föroreningar.
Jönköpings kommun ska framtidssäkra byggandet på kommunal mark genom
att ställa krav på låg energianvändning. I befintliga byggnader ska kommunen
aktivt stimulera energisystem som bygger på förnyelsebara källor. Det här är
viktigt för att invånarna likväl som de kommunala verksamheterna ska få oförändrade eller lägre driftskostnader vilket i sin tur bidrar till framtidssäkrade
bostäder och verksamheter.
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För att ge alla invånare bra boendemiljöer måste kommunens bostadspolitik
inriktas på att det byggs bostäder med varierade upplåtelseformer i en blandad
bebyggelse. Särskilt ansvar ligger i att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
Hela kommunen ska leva. Vid sidan om det viktiga arbetet med Stadsbyggnadsvisionen som syftar till att utveckla Jönköpings stadskärna är det av stor
vikt att fortsätta arbetet med kommundelsutveckling och stadsdelsutveckling.
Medarbetarna är ovärderliga. De skapar den tekniska välfärden för våra kommuninvånare. Psykisk ohälsa och arbetsskador hos våra anställda måste förebyggas och rehabilitering måste sättas in när någon är sjukskriven eller riskerar
att bli. Vi är bekymrade över en alltmer stressande arbetsmiljö. Tilliten till de
anställda måste återskapas och olika tekniska kontrollsystem som bara leder till
stress ska avvecklas. Löner och arbetsvillkor måste ses över för att vi ska vara
en attraktiv arbetsgivare.

Konkreta åtgärder:
Barnens kommun
Vi vill öka investeringsanslaget för lekplatser, samt bygga toalett och skötrum
vid de mest besökta lekplatserna. Det ska finnas rikligt med grönområden för
fri lek. Även de äldre barnens behov av aktivitetsstöd måste tillgodoses. Möjligheten att införa bilfria zoner kring skolor ska undersökas. Utformande av
trafikmiljön ska ske så att alla, inte minst barn, ska kunna röra sig tryggt och
säkert i samhället.
Fler cyklister
Cykelprogrammet visar behov på en rad grundläggande förbättringar och det är
viktigt att åtgärdsarbetet tar fart omgående, åtgärderna ska ges hög prioritet.
Gång- och cykelvägnätet måste underhållas och snöröjas för att göra det attraktivt så att andelen som cyklar ökar. Gång- och cykeltrafik ska separeras. Om
det finns behov av prioritering är det väsentligt att underhåll av cykelvägar för
pendling bibehålls framför arbete med mer sekundära cykelvägar. Vi vill bygga
fler cykelgarage, exempelvis låsbart vid stationen och säkra cykelparkeringar.
Införa hyrcykelsystem. Försöket med sopsaltning av cykelvägar ska utvecklas
och utökas i egen regi. Tillgängligheten på våra gångbanor är viktig för allas
möjlighet att röra sig i staden.
Minska påverkan från bilismen
Fortsätta satsa på mobility management och beteendepåverkan för att få människor att resa mer hållbart. Vi vill fortsätta utbyggnaden av laddstolpar för elbilar. Utreda hur kommunen kan stimulera etablerandet av bilpooler. Öka anslaget för bilinköp för att säkerställa att de fordon som införskaffas håller höga
miljökrav. Följa utvecklingen kring möjligheten att införa miljözoner för bilar
med klimat-, miljö och hälsoskadliga förbränningsmotorer.
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Minska energiförbrukningen
Ge förutsättningar för utökad byggnation av hus som medför en låg miljöbelastning vid en LCA analys.. Installera fler solpaneler på kommunala fastigheter, minst 50 % av möjliga takytor ska förses med solceller innan 2020.
Bygg fler bostäder
Vid markförsäljning ska kommunen hålla rimliga markpriser. Vi vill införa en
bostadsportal för alla bostadssökande. Våra bostäder måste vara tillgängliga.
Det måste anställas fler exploateringsingenjörer. Anslaget för markförvärv är
för lågt för att vi i framtiden ska kunna tillgodose invånarnas och blivande invånares behov av bostäder.
En vacker och grönskande kommun
Vi vill anställa en stadsträdgårdsmästare/ kreatör. Stimulera stadsodling och
etablera miniparker på olika platser i städerna. På de orter där parkprogrammet
visar att det är ont om parker måste nya tillskapas. På platser i staden som förtätas ska åtgärder för större biologisk mångfald och mer naturupplevelse i de
kvarvarande grönområdena prioriteras. Överför ansvaret för den tätortsnära
skogen och naturreservaten till stadsbyggnadsnämnden.Stadsparken ska utvecklas inte avvecklas. Öka anslaget för återplantering av träd. Öka anslaget
för grönyteskötsel. Verksamheten på Klämmestorp ska utvecklas, t.ex med en
biokolsanläggning för kommunens växtavfall.
Öka anslaget för kompetensutveckling för att ge våra medarbetare ökad kunskaper om hållbarhetsfrågor.
Minska farliga ämnen i naturen
Vi vill arbeta för att en utfasning ska ske av farliga kemikalier. Öka anslaget
för att förbättra enskilda avlopp. VA-verksamheten ska under 2017 undersöka
lösningar för att koppla bort toaletter från anslutning till normala avloppsnätet
för att minska belastningen på SImsholmen. Kommunen ska anlägga lokal
dagvattenhantering vid konstgräsplaner för att minska risken för mikroplaster i
Vättern.
Ett rikt liv
Slopa marknadshyror för föreningar, för ett sprudlande föreningsliv i kommunen
Ordning i ekonomin
Vi vill minska anslaget för marknadsföring. Minska anslaget för konsulttjänster.

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomienhet
Ekonomichef Erik Gaude
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§ 166

Marköverlåtelseavtal för Kungsängen kv. H2 (Vingpennan 2)
Tn/2017:578 250
– Sammanfattning
I mars 2017 genomfördes ett möte med deltagare från kommunen samt allmännyttan med anledning av bostadssituationen för nyanlända i nuläget och i
nära framtid. I samband med detta möte tilldelades ett uppdrag som syftade till
att försöka åstadkomma ett utökat antal lägenheter i syfte att lösa kommunens
bostadsansvar för redovisning före sommaren 2017.
Vätterhem åtog sig att ta fram totalt 90 bostäder för nyanlända med inflyttning
senast 2018-12-31. Som del i denna uppgörelse föreslogs att Vätterhem tilldelas markanvisning för ca 35 bostäder inom Vingpennan 2.
– Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-16
Marköverlåtelseavtal med Bostads AB Vätterhem för Vingpennan 2,
Jönköping
Karta med etappindelning för Kungsängen reviderad 2017-04-26
Översiktskarta
–
–

Förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med Bostads AB Vätterhem för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom fastigheten Vingpennan 2, Jönköpings
kommun.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-20
Jäv
Elin Rydberg (S) anmäler jäv och lämnar tillfälligt sammanträdet under tekniska nämndens behandling av ärendet.
Ordföranden Anders Jörgensson (M) meddelar att avtalet i ärendet inte är påskrivet av motparten, vilket gör att tekniska nämnden behöver ta ställning till
om ärendet ändå ska avgöras vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Hanns Boris (KD) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde i enlighet
med tekniska kontorets förslag.
Robin Hansson (MP) instämmer med Hanns Boris förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden noterar att tekniska nämnden avser att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och ställer proposition på Hanns Boris förslag och på Kristian
Aronssons förslag. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar Hanns Boris
förslag.
–
–

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med Bostads AB Vätterhem för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom fastigheten Vingpennan 2, Jönköpings
kommun.

Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem, Thorbjörn Hammerth
Mark- och exploateringsingenjör Malin Strömberg
Verksamhetschef Exploatering, Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
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§ 167

Markanvisningsavtal för del av Ekhagen 1:1
Tn/2017:579 250
– Sammanfattning
I mars 2017 genomfördes ett möte med deltagare från kommunen samt allmännyttan med anledning av bostadssituationen för nyanlända i nuläget och i
nära framtid. I samband med detta möte tilldelades ett uppdrag som syftade till
att försöka åstadkomma ett utökat antal lägenheter i syfte att lösa kommunens
bostadsansvar för redovisning före sommaren 2017.
Vätterhem åtog sig att ta fram totalt 90 bostäder för nyanlända med inflyttning
senast 2018-12-31. Som del i denna uppgörelse föreslogs att Vätterhem tilldelas markanvisning för minst 35 bostäder för att pröva byggnation med tillfälligt
bygglov inom del av Ekhagen 1:1.
– Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-06-16
Markanvisningsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av flerbostadshus inom del av Ekhagen1:1, Jönköping
Översiktskarta
– Förslag till tekniska nämnden
 Tekniska nämnden tilldelar markanvisning t.o.m. 2018-05-01 samt godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med Bostads AB
Vätterhem för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar
inom del av Ekhagen 1:1, 1 i Jönköpings kommun
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-20
–

Jäv

–

Elin Rydberg (S) anmäler jäv och lämnar tillfälligt sammanträdet under
tekniska nämndens behandling av ärendet.

–

Ordföranden Anders Jörgensson (M) meddelar att avtalet i ärendet inte
är påskrivet av motparten, vilket gör att tekniska nämnden behöver ta
ställning till om ärendet ändå ska avgöras vid dagens sammanträde.

–

Yrkanden

–

Hanns Boris (KD) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde i
enlighet med tekniska kontorets förslag.

–

Robin Hansson (MP) instämmer med Hanns Boris förslag.

–

Kristian Aronsson (SD) yrkar avslag på tekniska kontorets förslag.

–
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–

Propositionsordning

–

Ordföranden noterar att tekniska nämnden avser att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde och ställer proposition på Hanns Boris förslag och
på Kristian Aronssons förslag. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar Hanns Boris förslag.

Omröstning begärs.
– Omröstning
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Hanns Boris förslag.
Nej-röst för bifall till Kristian Aronssons förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Sylve Gunnarsson (C)
Lars-Erik Zackrisson (L)
Bo Enar Karlsson (S)
Ia Andersson (S)
Tomny Lindqvist (S)
Inger Sjölander (S)
Robin Hansson (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Lars Stråth (S)
Hanns Boris (KD) 1:e v ordf.
Anders Jörgensson (M) ordf.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

12

Nej

Avstår

X
X
X
X

1

Tekniska nämnden har alltså med 12 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit Hanns
Boris förslag.
– Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden tilldelar markanvisning t.o.m. 2018-05-01 samt godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal med Bostads AB Vätterhem för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom
del av Ekhagen 1:1, 1 i Jönköpings kommun.

Justerandes sign
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Reservation
Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för eget förslag.
Ola Helt (M) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för
Kristian Aronssons (SD) förslag.

Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem, Thorbjörn Hammerth
Mark- och exploateringsingenjör Malin Strömberg
Verksamhetschef Exploatering, Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Tomträttsupplåtelse av fastigheten Fritiden 1 med försäljning av
byggnad (Rosa villan).
Tn/2013:413 256
– Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-22 att ge tekniska nämnden i uppdrag
att utreda den framtida användingen av fastigheten Fritiden 1 med tillhörande
byggnad, den s.k. Rosa Villan. Tekniska kontoret finner fortsatt att den bästa
lösningen för objektet är att byggnaden avyttras och att fastigheten upplåts med
tomträtt i syfte att låta en entreprenör investera i utevecklingen av fastigheten. I
och med detta förslag anses också intentionerna i antagen detaljplan kunna
fullföljas på bästa sätt. Med anledning av detta beslutade tekniska nämnden2017-01-17 att fastigheten bör upplåtas för en publik verksamhet som bidrar till ökad aktivitet och rörelse och/eller ökat friluftsliv vid Vätterstranden
och som kan dra nytta av det unika läget vid Vättern. Det skulle vidare vara en
förutsättning inför kommande försäljning.
– Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-06-12
Kommunfullmäktiges beslut att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda den
framtida användningen av Fritiden 1, 2016-06-22
Tekniska nämndens beslut om framtida användning för Fritiden 1,
2017-01-17
Tomträttsavtal
Översiktskarta
Försäljnings-PM
–
-

Förslag till tekniska nämnden
att föreslaget avtal för upplåtelse av tomträtt inom Fritiden 1 godkänns.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-06-20
Yrkanden
Elin Rydberg (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att förhandla
fram ett avtal med Ungdomens nykterhetsförbund istället.
Robin Hansson (MP) instämmer med Elin Rydbergs förslag.
Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslag om återremiss eller om ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att tekniska nämnden
antar förslaget om återremiss.

Omröstning begärs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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– Omröstning
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kristian Aronssons förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Sylve Gunnarsson (C)
Lars-Erik Zackrisson (L)
Bo Enar Karlsson (S)
Ia Andersson (S)
Tomny Lindqvist (S)
Inger Sjölander (S)
Robin Hansson (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Elin Rydberg (S)
Hanns Boris (KD) 1:e v ordf.
Anders Jörgensson (M) ordf.

X
X

Summa

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

7

Tekniska nämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit
Elin Rydbergs förslag.
–
–
–

Tekniska nämndens beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att förhandla fram ett avtal med
Ungdomens nykterhetsförbund istället.

Beslutet expedieras till:
Bostads AB Vätterhem, Thorbjörn Hammerth
Mark- och exploateringsingenjör Malin Strömberg
Verksamhetschef Exploatering, Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson

Justerandes sign
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§ 169

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes sign
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§ 170

Tekniske direktören informerar
Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar information i följande ärenden:
-Toaletten för allmänheten vid Oset
-Städning utmed Vätterstranden
-Lågt vattenstånd
Tekniska nämndens beslut:
– Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Teknisk direktör Thomas Bergholm

Justerandes sign
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