JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, kl. 08.30 – 12.00, 13.00 – 15.20

Beslutande

Anders Jörgensson (M) ordf.
Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Hanns Boris (KD) 1:e vice ordf.
Sylve Gunnarsson (C)
David Gerson (L)

1

Elin Rydberg (S) 2:e vice ordf. kl. 08.3012.00 §§ 2-9
Ann Bjurgren (S) ers. för Elin Rydberg (S)
kl. 13.00-15.20 §§ 10-18
Hans Lennart Stenqvist (S) ers. för
Bo Enar Karlsson (S)

Tomny Lindqvist (S) ers. för Ia Andersson (S)
Robin Hansson (MP) ers. för Magnus Boman
(S)

Inger Sjölander (S)
Mats Weidman (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Övriga närvarande

Josef Zetterberg (M)
Anders Jarl (M)
Astrid Johansson (KD)
David Högberg (KD)
Lars-Erik Zackrisson (L)
Raymond Gustavsson (SD)

Utses att justera

Inger Sjölander

Justeringens plats och tid

Tekniska kontoret, Juneporten,
Jönköping 2016-01-25

Underskrifter

Thomas Bergholm, teknisk direktör
Annika Andersson, nämndsekreterare
Maria Ossiansson, utvecklingschef
Anna-Gun Grännö, ekonomichef
Therése Evertsdotter Staaf, avdelningschef
Gata/Park
Daniel Håkansson, avdelningschef Fastighet
Anders Strandh, skogs- och
naturvårdsförvaltare
Emma Gunnarsson, utredningsingenjör

Paragrafer §2 - §18

Sekreterare

Annika Andersson
Ordförande

Anders Jörgensson
Justerande

Inger Sjölander

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-19

Datum för anslags uppsättande

2015-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret, Juneporten, Jönköping

Underskrift
Namnförtydligande

Annika Andersson

Justerandes sign

Datum för anslags nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-02-18
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Övriga närvarande
Kerstin Nyström, projektingenjör
Roger Rohdin, verksamhetschef VA
Anne Lene Henning, verksamhetschef Städ och konferens
Elin Björkdahl, praktikant
Lise-Lotte Johansson, exploateringssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

Innehåll
§2
Informationsärenden
§3
Undertecknande av handlingar
§4
Offentligt sammanträde den 9 februari
§5
Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet
§6
Barnbokslut 2015
§7
Angående parkeringstillstånd för supermiljöbilar
§8
Ändrad hantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar
§9
Redovisning av förslag på ytterligare en tomt för uppförande
av prefabricerade lägenheter för flyktingmottagande
§ 10
Tilläggsavtal till exploateringsavtal Hovslätts Ängar
§ 11
Förvärv av fastigheten Hedenstorp 1:60
§ 12
Marköverlåtelseavtal för Kungsängen kv. C1
§ 13
Marköverlåtelseavtal för Kungsängen kv. C2
§ 14
Nyttjanderättsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3
§ 15
Övriga frågor
§ 16
Meddelanden
§ 17
Anmälan om delegationsbeslut
§ 18
Tekniske direktören informerar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Sida
4
5
6
7
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
24
25
26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

§2

Informationsärenden
Information om politiska ambassadörer till internt friluftsråd
Skogs- och naturvårdsförvaltare Anders Strandh och utredningsingenjör Emma
Gunnarsson informerar tekniska nämnden om syfte och förutsättningar för att
inrätta politiskt valda friluftsambassadörer som bland annat ska bevaka friluftsfrågor i den egna nämnden.
Samtliga nämnder i kommunen ska vara delaktiga i arbetet. Från varje nämnd
är det tanken att två ambassadörer ska utses.
Tekniska nämnden tar med sig frågan.
Information om revidering av VA-taxan
Verksamhetschef Roger Rohdin och projektingenjör Kerstin Nyström informerar tekniska nämnden om pågående arbete för framtagande av ny VA-taxa.
Gällande bestämmelser för hantering av dagvatten är det som gör en översyn
nödvändig. Tekniska nämnden informeras om hur tekniska kontoret har beräknat en schablon för att kunna hantera en särskild avgift för hantering av dagvatten.
Information om lokaler på A6
Avdelningschef Daniel Håkansson informerar tekniska nämnden om nuläge
och planer avseende kommunala lokaler på A6. Samtliga berörda verksamheter
väntas vara på plats 2018.
Tekniska nämndens beslut
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§3

Undertecknande av handlingar
Tn/2015:1392 002
Sammanfattning
Enligt ”Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommun” ska avtal andra
handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden undertecknas av ordföranden och vid dennes förfall, av vice ordföranden samt kontrasigneras av anställd
som nämnden beslutar.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21
Förslag till tekniska nämnden
– Som kontrasignerande tjänsteman utses tekniske direktören Thomas
Bergholm och vid dennes förfall den person som förordnats som tekniske
direktörens ersättare.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Som kontrasignerande tjänsteman utses tekniske direktören Thomas
Bergholm och vid dennes förfall den person som förordnats som tekniske
direktörens ersättare.

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämndens ordförande
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Nämndskansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Offentligt sammanträde den 9 februari
Tn/2015:1339 006
Sammanfattning
Enligt kommunallagens bestämmelser 6 kap. § 19 a ska nämndernas sammanträden hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att sammanträden
ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgivit detta.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut 2009-06-17/18 § 176 medgivit att varje
nämnd har möjlighet att vid lämpligt tillfälle och efter särskilt beslut hålla ett
årligt öppet sammanträde.
Tekniska nämnden har tidigare år beslutat att hålla sammanträdet öppet i
februari vid behandling av verksamhetsberättelse för föregående år.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-15
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden beslutar att liksom tidigare år hålla sammanträdet öppet i
februari vid behandling av verksamhetsberättelsen för år 2015.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden beslutar att liksom tidigare år hålla sammanträdet öppet i
februari vid behandling av verksamhetsberättelsen för år 2015.

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämndens kansli för annonsering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalområdet
Tn/2015:932 290
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett om ett remissvar från tekniska nämnden för motion
från Eva Swedberg (S) gällande Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet. Motionären menar att Viktor Rydbergs museum på Hospitalområdet är en
viktig och k-märkt kulturhistorisk del av kommunens tidigare utveckling. Mot
bakgrund av vad som anförs i motionen föreslås kornmunfullmäktige besluta
att ge berörda nämnder och styrelser i uppdrag:


Att utreda på vilket sätt det k-märkta museihuset, d.v.s. Viktor
Rydbergs museum, på Hospitalområdet bäst skulle kunna utvecklas
som en aktiv kulturhistorisk del i centrala Jönköping, till glädje för
medborgarna, besökare och turister.



Att utreda på vilket sätt det k-märkta Hospitalområdet bäst skulle kunna
utvecklas som en aktiv kulturhistorisk del av det centrala Jönköping, till
glädje för medborgarna, besökare och turister.



Att utreda på vilket sätt Viktor Rydbergs museum i sin kulturhistoriskt
reglerade form- utan rinnande vatten, lågt i tak- kan anses motsvara den
marknadsmässiga hyra som tekniska kontoret anser vara en korrekt bedömning.



Att också utreda på vilket sätt museibyggnaden i övrigt skulle kunna
nyttjas utan att inskränka de kulturhistoriska reservationerna.

Beslutsunderlag
Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21

Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska kontorets tjänsteskrivelse lämnas som tekniska nämndens yttrande
över motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Elin Rydberg (S) lämnar följande tilläggsyrkande: Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda områdets framtida bevarande och användning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Elin Rydbergs förslag.
Ordföranden finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs tilläggsyrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej

Avstår

Ola Helt (M)
Thomas Candemar (M)
Sylve Gunnarsson (C)
David Gerson (L)
Hans-Lennart Stenqvist (S)
Tomny Lindqvist (S)
Robin Hansson (S)
Inger Sjölander (S)
Mats Weidman (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
Anders Jörgensson ordf. (M)
Summa

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Tekniska nämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit ordförandens förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska kontorets tjänsteskrivelse lämnas som tekniska nämndens yttrande
över motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet.
Reservation
Den socialdemokratiska och miljöpartistiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för Elin Rydbergs förslag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Enhetschef Daniel Islann
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

§6

Barnbokslut 2015
Tn/2015:1213 109
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att årligen upprätta ett barnbokslut. Syftet
med barnbokslutet är att beskriva och följa utvecklingen av barns levnadsvillkor för att få en helhetsbild och ett samlat underlag för prioriteringar och inriktning för kommunens arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen. Nämndernas arbete med de beslutade utvecklingsområdena
skall därför följas upp. Inför 2015 reviderades också det barn och ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Tekniska kontorets uppdrag beträffande ansvar för delar av den tekniska infrastrukturen berör barn och ungdomar i varierande omfattning. I enlighet med
reviderat barn och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2015 har tekniska
nämnden ansvar alternativt delansvar för vissa aktiviteter och avser att med
tekniska kontorets tjänsteskrivelse besvara hur arbetet bedrivits, vilka prioriteringar som gjorts, samt vilka utmaningar och utvecklingsområden som finns.
Beslutsunderlag
Begäran från stadkontoret om redovisning av nämndens arbete 2015,
2015-11-02
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-11-27
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska kontorets redovisning av nämndens arbete berörande barnbokslut
2015 i enlighet med denna tjänsteskrivelse godkänns.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Elin Rydberg (S) lämnar följande tilläggsyrkande: Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram mätbara nyckeltal för detta område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och på Elin Rydbergs tilläggsyrkande. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar ordförandens förslag
med Elin Rydbergs tilläggsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens beslut
– Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram mätbara nyckeltal för detta område.
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska kontorets redovisning av nämndens arbete berörande barnbokslut
2015 i enlighet med denna tjänsteskrivelse godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Daniel Håkansson
Avelningschef Therése Evertsdotter Staaf
Verksamhetschef Rolf Sandström
Verksamhetschef Susanne Kelly

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Angående parkeringstillstånd för miljöbilar
Tn/2015:1384 517
Sammanfattning
Med anledning av ett domslut i högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 6647-13)
klargörs att kommuner inte äger rätten att avgiftbefria fordonsslag, likt
supermiljöbilar. Med bakgrund av detta måste tidigare fattat beslut om
subventionering av parkering kopplat till supermiljöbilar upphöra. Förslaget är
att nu redan utfärdade tillstånd gäller som betalmedel för parkering enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för tillståndet gått ut
samt att inga nya utfärdas.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21
Beslutsprotokoll kommunfullmäktige 2012-11-29
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige
– Att nu redan utfärdade tillstånd för supermiljöbilar gäller som betalmedel
för parkering enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för tillståndet gått ut samt att inga nya tillstånd utfärdas.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Redan utfärdade tillstånd för supermiljöbilar gäller som betalmedel för parkering enligt tidigare definierade villkor fram till dess att giltighetstiden för
tillståndet gått ut samt att inga nya tillstånd utfärdas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Ändrad hantering av slam från slamavskiljare och slutna
tankar
Tn/2015:1377 351
Sammanfattning
Mottagning för externslam på Simsholmens avloppsreningsverk måste omgående byggas om. Om mottagningen i stället byggs på Miljöhantering i
Jönköping (MilJön) erhålls många fördelar som förbättrad slamkvalitet, bättre
ekonomi och minskad risk för lukt- och buller störningar då antalet tunga slamtransporter minskar till Simsholmens avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18
Förslag till tekniska nämnden
–

Mottagning av trekammarbrunnslam och liknande flyttas från Simsholmen
till Miljöhantering i Jönköping.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Verksamhetschef Roger Rohdin lämnar kompletterande information i ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Mottagning av trekammarbrunnslam och liknande flyttas från Simsholmen
till Miljöhantering i Jönköping.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Verksamhetschef Erik Gaude
Verksamhetschef Ulf Persson
Verksamhetschef Roger Rohdin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Redovisning av förslag på ytterligare en tomt för uppförande av
prefabricerade lägenheter för flyktingboende
Tn/2015:649 260
Sammanfattning
Den nuvarande och i närtid rådande flyktingsituationen ställer stora krav på
kommunen att ordna olika boendeformer.
I samband med beslut angående byggnation på Samset tilldelades tekniska
kontoret uppdraget att senast i januari återkomma med ytterligare en tomt för
prefabricerad byggnation.
Vid vidare diskussioner med politiska företrädare och tjänstemän har det framkommit att stora möjligheter bedöms finnas i närtid för permanent bebyggelse
på de tomter som tidigare varit föremål för diskussion angående byggnation av
tillfälliga boendelösningar.
Då dessa permanenta lösningar är på något längre sikt, bedöms även behoven
av snabba tillfälliga boendelösningar att finnas. En arbetsgrupp med företrädare
för politiska ledningen och tjänstemän från stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret har därför intensivt, med
start i november, arbetat fram ett stort antal tomter i kommunal, allmännyttans
alternativt privat ägo där man med stöd av tillfälliga bygglov kan åstadkomma
tillfälliga boendelösningar. Arbetet pågår och beslut om omfattning och platser
förväntas kunna ske under januari. Då detta uppdrag skall besvaras senast januari föreslår därför tekniska kontoret att arbetet överlåts till denna arbetsgrupp
och att inga rekommendationer angående lämpliga tomter sker från tekniska
kontoret i detta läge.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 § 149
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-26 § 211
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-10
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– Tekniska nämnden föreslår att samtliga tomter som tidigare varit aktuella
för tillfälliga boendelösningar istället inriktas för bostadsbebyggelse med
permanenta lösningar.
– Tekniska nämnden föreslår att uppdraget med framtagande av ytterligare
tomt för prefabricerad byggnation överlåts till arbetsgruppen.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar kompletterande information i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
–

–

Tekniska nämnden föreslår att samtliga tomter som tidigare varit aktuella
för tillfälliga boendelösningar istället inriktas för bostadsbebyggelse med
permanenta lösningar.
Tekniska nämnden föreslår att uppdraget med framtagande av ytterligare
tomt för prefabricerad byggnation överlåts till arbetsgruppen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen
Teknisk direktör Thomas Bergholm
Avdelningschef Daniel Håkansson
Ekonomichef Anna-Gun Grännö
Verksamhetschef Simon Danell
Verksamhetschef Susanne Kelly
Lokalplanerare Christine Forsander
Tf avdelningschef Linda Helte
Exploateringssamordnare Lise-Lott Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hovslätts Ängar
Tn/2015:481 250
Sammanfattning
Förslag till tilläggsavtal till tidigare träffat exploateringsavtal har upprättats för
byggnation inom exploateringsområdet för Hovslätts Ängar etapp 1,
Jönköping.
Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till tilläggsavtal till tidigare träffat
exploateringsavtal för att kunna genomföra de marköverlåtelser och fastighetsbildning som ingår i avtalet med KMK Bygg i Jönköping AB. Detta eftersom
KMK Bygg i Jönköping AB har valt att lägga marken som ska överlåtas i sitt
dotterbolag Hovslätts Ängar AB.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18
Förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal med Hovslätts Ängar AB
Exploateringsavtal inom exploateringsområdet Hovslätts Ängar med KMK
Bygg i Jönköping AB
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hovslätts Ängar med Hovslätts Ängar AB.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson lämnar kompletterande information i ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hovslätts Ängar med Hovslätts Ängar AB.

Beslutet expedieras till:
KMK Bygg i Jönköping AB, Box 167, 561 22 Huskvarna
Hovslätts Ängar AB, Box 167, 561 22 Huskvarna
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lillian Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Förvärv av fastigheten Hedenstorp 1:60
Tn/2015:1370 252
Sammanfattning
Fastigheten Jönköping Hedenstorp 1:60 ligger inom ett område som lyfts fram
och beskrivs som lämpligt för verksamhetsetablering i Utbyggnadsstrategin.
För att uppfylla intentionerna för området är det väsentligt att kommunens rådighet över marken maximeras. Kontoret har därför varit initiativtagare till
förhandlingarna om förvärv och ett förslag på köpeavtal har upprättats efter att
parterna gemensamt kommit överens om förutsättningarna.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17
Köpeavtal för Hedenstorp 1:60
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar fastigheten Hedenstorp 1:60 för en köpeskilling om 3 350 000 kr samt därutöver
betalar en ersättning om 837 500 kr godkänns.
– Medel för förvärvet tas ur inköpskontot 4032, bebyggd mark och projektet
350102.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Förslag till köpeavtal innebärande att Jönköpings kommun förvärvar fastigheten Hedenstorp 1:60 för en köpeskilling om 3 350 000 kr samt därutöver
betalar en ersättning om 837 500 kr godkänns.
– Medel för förvärvet tas ur inköpskontot 4032, bebyggd mark och projektet
350102.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
Exploateringsingenjör Viktor Lindeborg
Leif Björk, Hedenstorp 1:60

Justerandes sign
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§ 12

Marköverlåtelseavtal för Kungsängen kv C1
Tn/2015:1353 250
Sammanfattning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för byggnation inom
Kungsängen kvarter C1, Jönköping. Avtalspart är GBJ Vingpennan 1 AB
(exploateringsbolag till GBJ Bygg AB) som planerar att bygga flerbostadshus
med ca 52 lägenheter med tillhörande anläggningar.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18
Marköverlåtelseavtal för del av Vingpennan 1, Jönköping med GBJ
Vingpennan 1 AB
Karta med etappindelning för Kungsängen 2015-11-20
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med GBJ Vingpennan 1 AB för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom del av Vingpennan 1, Jönköpings kommun.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med GBJ Vingpennan 1 AB för byggnation av flerbostadshus med tillhörande anläggningar inom del av Vingpennan 1, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
GBJ Bygg AB, Thelestads Herrgård, 352 55 Växjö
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

§ 13

Marköverlåtelseavtal för Kungsängen kv C2
Tn/2015:1354 250
Sammanfattning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för byggnation inom
Kungsängen kvarter C2, Jönköping. Avtalspart är Hasselkungen AB (exploateringsbolag till Hökerum Bygg AB) som planerar att bygga flerbostadshus med
ca 55 lägenheter med tillhörande anläggningar.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-18
Marköverlåtelseavtal för del av Vingpennan 1, Jönköping med Hasselbacken i
Jönköping AB
Karta med etappindelning för Kungsängen 2015-11-20
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med Hasselbacken i Jönköping AB för byggnation av flerbostadshus med
tillhörande anläggningar inom del av Vingpennan 1, Jönköpings kommun.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till marköverlåtelseavtal
med Hasselbacken i Jönköping AB för byggnation av flerbostadshus med
tillhörande anläggningar inom del av Vingpennan 1, Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Hasselkungen AB, C/O Hökerum Bygg AB, Boråsvägen 15 C,
523 37 Ulricehamn
Exploateringsingenjör Malin Strömberg
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson

Justerandes sign
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§ 14

Nyttjanderättsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3
Tn/2015:1368 255
Sammanfattning
Förslag till nyttjanderättsavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings
kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och Garageexperten
Småland AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller 12 månaders nyttjanderätt av
ca 8 100 kvm mark för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta innan definitiv överlåtelse sker.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17
Förslag till nyttjanderättsavtal
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts med 12
månaders nyttjanderätt till förmån för Garageexperten Småland AB
godkänns.
– Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4228.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2016-01-19
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Hedenstorp 1:3 upplåts med 12 månaders nyttjanderätt till förmån för Garageexperten Småland AB godkänns.
 Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4228.

Beslutet expedieras till:
Administratör Birgitta Thyselius
Tf Avdelningschef Linda Helte
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Kristoffer Göthner, Oxtorgsgatan 16, lgh. 1103, 553 17 JÖNKÖPING

Justerandes sign
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§ 15

Övriga frågor
Fråga om gallring vid Jätten Vist
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att en önskan från kulturoch fritidsnämnden har inkommit till tekniska kontoret om gallring av en björk
i närheten av skulpturen Jätten Vist i Huskvarna.
Tekniska kontoret har gjort gallringar i området efter de rutiner som har fastställts för gallring. Däremot skulle gallring av den aktuella björken strida mot
de rutiner för gallring som tekniska kontoret har att följa.
Tekniska nämnden diskuterar ärendet och uppmanar förvaltningen att kommunicera ärendet med kultur- och fritidsnämnden enligt dagens diskussion.
Fråga om anmälan av händelse då en polisbil körde ner en stolpe på
Lundströms plats i Jönköping
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om förvaltningen har anmält
den skada på stolpe som blev resultatet av påkörning av polisbil vid
Lundströms plats.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att polisens försäkringsbolag är involverat i frågan.
Fråga om parkering på laddplatser för elbilar
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om förvaltningen bevakar
parkeringar vid laddplatser för elbilar.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att längsta tillåtna tid för
laddning är 24 timmar men att det inte görs någon aktiv bevakning av hur länge
bilar står på laddplatserna idag.
Representanter för arbetsgruppen för elfordon tar med sig frågan.
Fråga om nuläge för uppdraget att upphandla elektroniska körjournaler
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om nuläge för uppdraget att
upphandla elektroniska körjournaler.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf meddelar att frågan inom kort
kommer upp som informationsärende och beslutsärende.
Fråga om snöröjningen och särskilt vid övergångsställen
Från den socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om snöröjningen
och särskilt om snöröjningen vid övergångsställen.
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf informerar om de rutiner som gäller
för snöröjning.

Justerandes sign
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Fråga angående kriterierna för när en byggnation kan anses vara
påbörjad
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om vilka kriterier det är som
gäller för att en byggnation ska anses vara påbörjad.
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson informerar tekniska nämnden
om vad som kan anges som krav för att en byggnations ska anses vara påbörjad.
Fråga om kontakt har tagits med upphandlingsavdelningen angående
tidigare uppmärksammad idé från Kinnarps om att renovera kontorsmöbler
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om förvaltningen har kontaktat upphandlingsavdelningen om en tidigare framlagd idé från Kinnarps, att
återanvända och renovera kontorsmöbler vid skapande av nya kontorsutrymmen.
Utvecklingschef Maria Ossiansson meddelar att en sådan kontakt inte har tagits
från förvaltningens sida.
Fråga om möjlighet att öppna upp toalett i Idas skola för de som är aktiva
på Friaredalens aktivitetsplats
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om möjligheten att öppna upp
en toalett i Idas skola för personer som är aktiva på Friaredalens aktivitetsplats.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att en sådan åtgärd först måste
godkännas av utbildningsförvaltningen, eftersom ett uppöppnande skulle innebära tillgänglighet till hela byggnaden.
Fråga om möjlighet för stadsbyggnadsnämnden att i efterhand skapa detaljplaner där sådana saknas för uppförande av prefabricerade bostadsmoduler för flyktingmottagande
Från den borgerliga gruppen har fråga lämnats in om det finns möjlighet för
stadsbyggnadsnämnden att i efterhand skapa detaljplaner där sådana saknas för
uppförande av prefabricerade bostadsmoduler för flyktingmottagande.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att det inte är säkert att detaljplan krävs för samtliga områden som kan bli aktuella.
Önskemål om redovisning av vilka synpunkter som Rosenlunds herrgårds
vänner har lämnat in om renoveringen av herrgården samt fråga om vilka
färger som kommer att användas vid renoveringen
Från den socialdemokratiska gruppen har önskemål lämnats in om att få en
redovisning av vilka synpunkter som Rosenlunds herrgårds vänner har lämnat
in om renoveringen av herrgården, vidare har en fråga lämnats in om vilken typ
av färger som kommer att användas vid renoveringen.
Teknisk direktör Thomas Bergholm redogör för de synpunkter som har lämnats
in från Rosenlunds herrgårds vänner. Tekniska nämnden noterar även att en
träff tillsammans med länsantikvarien har ägt rum på måndag den 18 januari.
Thomas Bergholm meddelar vidare att vid renoveringen kommer färger med
lösningsmedel att användas, vilket kräver särskilda tillstånd och rutiner.
Justerandes sign
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Rundvandring tillsammans med Rosenlunds herrgårds vänner den
26 januari
Tekniska nämnden noterar att en gemensam rundvandring med Rosenlunds
herrgårds vänner i herrgården kommer att äga rum den 26 januari klockan
15.00. Utöver en representant från varje parti i tekniska nämnden kommer inbjudan att skickas till Eva Swedberg samt till Vänsterpartiet.
Fråga om värderingen av Axamoskogen
David Gerson (L) ställer fråga om den nya värderingen av Axamoskogen.
Tekniska nämnden noterar att ärendet ska behandlas igen vid tekniska nämndens sammanträde i februari.
Fråga om tillgång till en fastighet på Björnebergsvägen
Astrid Johansson (KD) ställer fråga om tekniska kontoret förfogar över en fastighet på Björnebergsvägen.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att tekniska kontoret inte förfogar över den aktuella fastigheten.
Tekniska nämndens beslut
–

Vid den gemensamma rundvandringen på Rosenlunds herrgård den 26
januari deltar Lars-Erik Zackrisson (L), Sylve Gunnarsson (C),
Tomny Lindqvist (S), Astrid Johansson (KD), Raymond Gustafsson
(SD) och Mats Weidman (MP).
– Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 16

Meddelanden
Se bilagda redovisning.

Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna.
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2015-12-23

Meddelanden avseende perioden 151122-151220
Diarienummer Avsändare

Ärendemening

Tn/2013:188

Barn- och
utbildningsnämnden

Bun § 160 151117, Uppdrag att utvärdera
beslutet om ramlokalprogram i syfte att
skapa högre yteffektivitet vid nybyggnad
av förskolelokaler
(inkommen 2015-11-26)

Tn/2015:1385

Barn- och
utbildningsnämnden

Bun § 200 151214, Modernisering av kök
vid Ljungarumsskolan 7-9
(inkommen 2015-12-18)

Tn/2015:1386

Barn- och
utbildningsnämnden

Bun § 201 151214, Modernisering av kök
vid Rosenlundsskolan
(inkommen 2015-12-18)

Tn/2015:1387

Barn- och
utbildningsnämnden

Bun § 202 151214, Omdisponering av
diskrum vid Landsjöskolan F-6
(inkommen 2015-12-18)

Tn/2015:854

Gnosjö kommun

Sammanträdesprotokoll, Ks § 327
140811, Samverkan avfallshantering i
Jönköpings län
(inkommen 2015-12-09)

Tn/2015:1276

Kommunala
Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet,
Sammanträdesprotokoll 151104
(inkommen 2015-11-26)

(bifogas handlingarna)
Tn/2014:410

Kommunfullmäktige

KF § 279 151125, Organisation för arbete
med strategiska mark- och
exploateringsfrågor
(inkommen 2015-12-09)

Tn/2014:494

Kommunfullmäktige

KF § 280 151125, Försäljning av
fastigheterna Ödlan 21, Överdraget 8 och
Östanfläkten 1 i Jönköping inom Södra
Munksjöområdet
(inkommen 2015-12-10)

Tn/2015:649

Kommunfullmäktige

KF § 289 151125, Förslag på uppförande
av ytterligare prefabricerade lägenheter
för social ändamål
(inkommen 2015-12-15)

Tn/2015:572

Kommunfullmäktige

KF § 276 151125, Förslag till ny
renhållningsordning för Jönköpings
kommun
(inkommen 2015-12-09)

1

2015-12-23

Diarienummer Avsändare

Ärendemening

Tn/2015:1337

Kommunfullmäktige

KF § 281 151125, Översyn av
kommunens internhyressystem för
kommunens fastigheter
(inkommen 2015-12-11)

Tn/2015:1349

Kommunfullmäktige

KS § 272 151125, Medborgarförslag om
att uppföra en fontän i Munksjön
(inkommen 2015-12-15)

Tn/2015:1349

Kommunfullmäktige

KS § 272 151125, Medborgarförslag om
att uppföra en fontän i Munksjön
(inkommen 2015-12-15)

Tn/2015:719

Kommunstyrelsen

KS § 344 151124, Medborgarförslag om
boendeparkering på öster
(inkommen 2015-11-30)

Tn/2015:887

Kommunstyrelsen

KS § 342 151124, Yttrande över
Lantmäteriets rapport Förslag till
normaltaxa för kommunala gatuavgifter
(inkommen 2015-11-30)

Tn/2015:1080

Kommunstyrelsen

KS § 363 151202, Yttrande över
Boverkets rapport Individuell mätning
och debitering i befintlig bebyggelse,
rapport 2015:34
(inkommen 2015-12-07)

Tn/2014:899

Kronofogden

Beslut 151127, Vid avhysning från
fastighet Jönköping Bottnaryd 1:182,
påträffat fordon Porsche 924, ska
förstöras/skrotas
(inkommen 2015-12-01)

Tn/2010:1352

Länsstyrelsen
Östergötland

Beslut 151126, Tillstånd enl 9 kap.
miljöbalken (1998:808) till mottagning
och mellanlagring av avfall på fastigheten
Ljungarum 2:3 i Jönköpings kommun
(inkommen 2015-11-30)

Tn/2013:370

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 150513, Kopia, Jkpgs komm, N
Rang, Om skyddsobjekt Vattenverket
Häggeberg
(inkommen 2015-12-10)

2

2015-12-23

Diarienummer Avsändare

Ärendemening

Tn/2014:340

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 151211, Fastställande av
skötselplan för naturreservatet
Bondberget i Jönköpings kommun
(inkommen 2015-12-14)

Tn/2015:1261

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 151116, Kopia till Tabergs
Bilskrot AB, Auktorisation som
bilskrotare
(inkommen 2015-11-23)

Tn/2015:1262

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 151117, Tillstånd till ingrepp i
fornlämning RAÄ 50:1 och 137:1 med
villkor om arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning i
Rådhusparken, Jönköpings stad och
kommun
(inkommen 2015-11-23)

Tn/2015:1361

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 151207, Förgröningsstöd
(inkommen 2015-12-17)

Tn/2015:1383

Länsstyrelsen
Jönköpings län

Beslut 151201, Gårdsstöd för år 2015
(inkommen 2015-12-18)

Tn/2015:1268

Räddningstjänsten

Tillståndsbevis gällande hantering av
brandfarliga varor, Simsholmens
Reningsverk MFA lager
(inkommen 2015-11-25)

Tn/2014:359

Skatteverket

Omprövningsbeslut 151209, Skatt på
avfall
(inkommen 2015-12-15)

Tn/2015:963

Stadsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut 151117, Bygglov
beviljas, Bottnaryds prästgård 1:233,
Industrigatan 2
(inkommen 2015-11-25)

Tn/2015:1382

Stadsbyggnadsnämnden Delegationsbeslut 151217, Bygglov
beviljas, uppförande av avfallskärl,
fastigheten Kålgården 1:1
(inkommen 2015-12-18)

Tn/2015:1388

Stadsbyggnadsnämnden Stbn § 482 151210 Detaljplan för del av
Torpa 2:1 m fl, nytt område för
idrottsarena, Jönköpings kommun
(inkommen 2015-12-18)

3
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Diarienummer Avsändare

Ärendemening

Tn/2015:1259

Tekniska kontoret

Förteckning Delegationsbeslut i
personalärenden (upprättas av
stadskontoret)
(upprättad 2015-11-23)

Tn/2015:1338

Tekniska kontoret

Anhållan angående tillhandahållande av
parkeringsplats, Tk, Gatu- och
parkavdelningen, beredskapsbil.
Beslut om tillstyrkan.
(upprättad 2015-12-15)

Tn/2015:1360

Tekniska kontoret

Bostadsinformation 151201
(upprättad 2015-12-17)

(bifogas handlingarna)
Tn/2015:1362

Tekniska kontoret

Redovisning av delegationsbeslut
avseende hyresavtal 151028-1214
(upprättad 2015-12-17)

Tn/2015:480

Trafikverket

Beslut 151116, Faställt vägplanen för väg
26/47 Jönköping-Mullsjö, delen RisboMullsjö, inom Jönköpings, Habo och
Mullsjö kommuner, Jönköpings län
(inkommen 2015-11-23)

Tn/2015:1363

Trafikverket

Beslut särskilt driftsbidrag, KrabberydDrottningstorp VSF
(inkommen 2015-12-17)

Tn/2015:1364

Trafikverket

Beslut särskilt driftsbidrag, GöransbergSkirebo VSF
(inkommen 2015-12-17)

Tn/2015:1365

Trafikverket

Beslut särskilt driftsbidrag,
Svinhagavägen
(inkommen 2015-12-17)

Tn/2015:1366

Trafikverket

Beslut särskilt driftsbidrag,
Granhultsvägen
(inkommen 2015-12-17)

Tn/2015:1367

Trafikverket

Beslut särskilt driftsbidrag,
Labbarpsvägen
(inkommen 2015-12-17)
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§ 17

Anmälan om delegationsbeslut
Se bilagda redovisning.

Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
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1

Delegationsbeslut avseende perioden 151122-151220
Diarienummer

Ärendemening

Tn/2010:1071

Garantibesiktning lekplatser Fagerslätt, Huskvarna och
Vattenledningsområdet, Mariebo Beslutskod och delegat,
2015-11-03

Tn/2015:1035

B2, Avdelningschef
Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät fastighet
Klämmestorp 1:27, Ingelstorp 1:82, Järstorps-Berg 2:2,
2015-10-07

Tn/2015:1036

D5, Avdelningschef Mark- och exploatering
Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät fastighet
Attarp 2:689, 2015-10-07

Tn/2015:1037

D5, Avdelningschef Mark- och exploatering
Markupplåtelseavtal inför ombyggnad av elnät fastighet
Sjöåkra 1:3, 2015-10-07

Tn/2015:1165

D5, Avdelningschef Mark- och exploatering
Beställning av geoteknisk grundundersökning inom Samset
4:1 och Samset l:l, 2015-11-03

Tn/2015:1254

B2, Avdelningschef
Tilldelning av singeltomt samt grupphus på Kungsängen,
2015-11-23

Tn/2015:1256

D19, Avdelningschef Mark- och exploatering
Beslut om att företräda tekniska nämnden i sakfråga
beträffande komplettering av ansökan i Klimatklivet
(bidrag för arbete med laddinfrastruktur från
Naturvårdsverket), 2015-11-23
G1, Teknisk direktör

Ärenden som beslutas i enlighet med av TN fastställda delegationsbestämmelser och tekniske direktörens
vidaredelegation
Delegat
Personalchef
Säkerhetssamordnare

Punkt
C3-C6, C8
B8-B9

Avdelningschef VA och avfall

Punkt
C2, D11b
D2-D9, D10c, D15, D17-D20,
E2b, E6
F1

Teknisk direktör

Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Exploateringssamordnare
Förvaltare
Förvaltningsassistent MAX
Gatuingenjör
Parkeringsingenjör
Trafikövervakare

B6
D14
D13, D16
D10a
E2a
E1
E3
E3

TN:s ordförande
Verksamhetschef
Verksamhetschef fastighetsförvaltning
Verksamhetschef parkering
Verksamhetschef städ och konferens
Versamhetschef VA
Verksamhetschef Visingsötrafiken

A2-A6, B5, C1-C8,
D2-D21, E1-E6, F1-F2
A1, A7, D1, G2
D10b, D12
D11a
E4
C2
F2
E5

Delegat
Avdelningschef
Avdelningschef MAX

2

Tn/2015:1273

Tn/2015:1309

Tn/2015:1311

Tn/2015:1329

Tn/2015:1347

Tn/2015:1371

Tn/2015:1372

Beställning av konsulttjänst gällande geoteknisk utredning
vid fastigheterna Åkerärten 1 och 2, 2015-11-26
B2, Avdelningschef
Tjänsteresa för Fredrik Olsson att tillsammans med
representanter för kultur- och fritidsförvaltningen besöka
leverantören i Finland 3-4/1 2016 i samband med
slutbesiktning av inköpt bokbuss, 2015-12-07
G1, Teknisk direktör
Förlängning av nyttjanderätten Flahult 79:57, 2015-12-07
D19, Exploateringssamordnare
Daniel Håkansson utses till tillförordnad teknisk direktör
under tekniske direktörens frånvaro 15-12-17-16-01-06,
2015-12-10
G1, Teknisk direktör
Beslut fattas om att ge fullmakt att vid domstolar och andra
myndigheter väcka, utföra och bevaka Jönköpings
kommuns tekniska nämnds talan avseende ärende rörande
Talavids pumpstation, 2015-12-16
A1, Tekniska nämndens ordförande
Besluts- och behörighetsattester för 2016 inom tekniska
nämndens verksamheter, 2015-12-17
B6, Ekonomichef
Behörighet att teckna bank under 2016 för Vatten och
avfallsverksamhetens underkoncernkonton i Swedbank,
2015-12-17
B6, Ekonomichef

Ärenden som beslutas i enlighet med av TN fastställda delegationsbestämmelser och tekniske direktörens
vidaredelegation
Delegat
Personalchef
Säkerhetssamordnare

Punkt
C3-C6, C8
B8-B9

Avdelningschef VA och avfall

Punkt
C2, D11b
D2-D9, D10c, D15, D17-D20,
E2b, E6
F1

Teknisk direktör

Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Exploateringssamordnare
Förvaltare
Förvaltningsassistent MAX
Gatuingenjör
Parkeringsingenjör
Trafikövervakare

B6
D14
D13, D16
D10a
E2a
E1
E3
E3

TN:s ordförande
Verksamhetschef
Verksamhetschef fastighetsförvaltning
Verksamhetschef parkering
Verksamhetschef städ och konferens
Versamhetschef VA
Verksamhetschef Visingsötrafiken

A2-A6, B5, C1-C8,
D2-D21, E1-E6, F1-F2
A1, A7, D1, G2
D10b, D12
D11a
E4
C2
F2
E5

Delegat
Avdelningschef
Avdelningschef MAX

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-01-19

§ 18

Tekniske direktören informerar
Teknisk direktör Thomas Bergholm informerar tekniska nämnden i följande
ärenden:
–

Kritik mot teknik

–

Uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla medborgardialogen och
dialog med kommundelsråden

–

Växthuset i Klämmestorp och Svenska Kyrkan

–

Utbildning om tillämpning av barnkonventionen
Nämndsekreterare Annika Andersson skickar ut inbjudan som kommit från
stadskontoret.

–

Föreläggande om att ordna VA i Axamo

Vidare informerar Thomas Bergholm om ärenden som kommer att behandlas
vid tekniska nämndens nästkommande sammanträde.

Fråga om tidigare lämnat uppdrag om att utreda möjlighet för en pilotanläggning med våtmarksrening i Carlfors samhälle
Robin Hansson (MP) ställer fråga om hur det går med tidigare lämnat uppdrag
om att utreda möjlighet för en pilotanläggning med våtmarksrening i Carlfors
samhälle.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att ärendet inte har påbörjats
ännu.
Önskemål om ytterligare information om avfallsverksamhetens framtid
David Gerson (L) önskar få mer information om vad som gäller för avfallsverksamheten i framtiden.
Teknisk direktör Thomas Bergholm återkommer med information vid lämpligt
tillfälle.
Önskemål om redovisning av antalet uppsägningar inom tekniska
kontoret 2015
Astrid Johansson (KD) önskar till nästa sammanträde få information om hur
många det är som har slutat på de olika avdelningarna inom tekniska kontoret
under 2015.
Teknisk direktör Thomas Bergholm återkommer med information.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fråga om nuläge för gården Lönneberg
Sylve Gunnarsson (C) ställer fråga om nuläge för gården Lönneberg.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att processen följer den gängse
ordningen och återkommer med information i frågan vid lämpligt tillfälle.
Genomförda förrättningar
Möte med parkeringsgruppen 7 januari 2016 klockan 10.00-12.00
David Gerson (L)
Mats Weidman (MP)
Kristian Aronsson (SD)
Bo Enar Karlsson (S)
Studiebesök på tekniska kontoret, städ- och konferensservice (halvdag) i
december 2015
Elin Rydberg (S)
Inger Sjölander (S)
Tomny Lindqvist (S)
Tekniska nämndens beslut:
–

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Teknisk direktör Thomas Bergholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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