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§ 356

Inledning
Tjänstgörande ordförande Andreas Sturesson (KD) inleder sammanträdet.
Sammanträdet ajourneras därefter för partigruppsöverläggningar med fortsatt
sammanträde klockan 11.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 357

Meddelanden
Anmäls:
Regeringens beslut 2014-11-13 om upphävande av Länsstyrelsen i Jönköpings
läns beslut avseende bearbetningskoncession enligt lagen om vissa torvfyndigheter på Hökhultamossen i Jönköpings kommun.
Länsstyrelsens protokoll 2014-12-03 med anledning av inspektion hos överförmyndarnämnden i Jönköping.
Biläggs de tryckta handlingarna:
Välfärdsutskottets protokoll

2014-10-29 § 52-57

Kommundelsråd Månsarp-Tabergs protokoll

2014-09-15 § 1-11

Vid sammanträdet:
Kommunstyrelsen beslutar tillåta följande personal vid stadskontoret att närvara vid dagens sammanträde; Maria Borgström, Ulla Freijd, Lena Gustavsson
och Kristin Svensson.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 358

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Ellen Nyström-Mayerska fonden.
Stadsdirektörens beslut om yttrande enligt kameraövervakningslagen.
Kanslichefens beslut om utseende av ombud att föra kommunens talan vid
domstolar och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar
av olika slag.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 359

Yttrande över promemorian "Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring" (Ds 2014:34)
Ks/2014:364 004
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast 2014-12-23 yttra sig över
kulturdepartementets promemoria ”Överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring” (Ds 2014:34).
Beslutsunderlag
Kulturdepartementets remiss 2014-09-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-24 med förslag till kommunens yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-24 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Kulturdepartementet över promemorian ”Överlämnande av
allmänna handlingar för förvaring” (Ds 2014:34) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Kulturdepartementet över promemorian ”Överlämnande av
allmänna handlingar för förvaring” (Ds 2014:34) lämnas enligt stadskontorets förslag.
Beslutet expedieras till:
Kulturdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 360

Avsiktsförklaring om att delta i samarbete kring e-arkiv
Ks/2014:409 004
Sammanfattning
E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har föreslagit arkivmyndigheten för Jönköpings kommun, dvs. kommunstyrelsen, att delta i ett samarbete kring införandet av ett gemensamt e-arkiv. I projektet ingår samtliga länets kommuner.
För att möjliggöra ett effektivt arbete med projektet vill E-utvecklingsrådet ha
en avsiktförklaring i frågan. Avsiktförklaringen har gått ut till samtliga kommuner i länet.
Beslutsunderlag
E-utvecklingsrådets skrivelse 2014-09-26 med förslag till avsiktförklaring
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-19
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Jönköpings kommun avser att medverka i projektet ”Gemensamt e-arkiv i
Jönköpings län 2016” i enlighet med given avsiktförklaring.
− Medel för e-arkiv motsvarande 1 500 000 kr finns upptagna under 2016 och
2017 i VIP 2015–2017 med budget för 2015.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun avser att medverka i projektet ”Gemensamt e-arkiv i
Jönköpings län 2016” i enlighet med given avsiktförklaring.
− Medel för e-arkiv motsvarande 1 500 000 kr finns upptagna under 2016 och
2017 i VIP 2015–2017 med budget för 2015.
Beslutet expedieras till:
E-utvecklingsrådet i Jönköpings län
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 361

Evenemangsstöd 2015
Ks/2014:439 049
Sammanfattning
Styrelsen för Destination Jönköping AB har 2014-10-13 § 48 behandlat en aktivitetslista (evenemangsplan) för 2015. I evenemangsplanen redovisas aktiviteter och satsningar avseende kommunalt evenemangsstöd uppgående till 5 700
tkr.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Destination Jönköping AB 2014-10-13 § 48
Sammanställning av aktiviteter/satsningar utöver grundersättning 2015
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-04
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-04 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kommunstyrelsens anslag till evenemangsstöd fastställs till 5 700 tkr avseende 2015.
− Anslaget finansieras genom att 5 700 tkr disponeras från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsens anslag till evenemangsstöd fastställs till 5 700 tkr avseende 2015.
− Anslaget finansieras genom att 5 700 tkr disponeras från anslaget kommunstyrelsens ofördelade resurser.
Beslutet expedieras till:
Destination Jönköping AB
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 362

Ekonomirapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:444 040
Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-12-01 § 78 överlämnat Ekonomirapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-12-01 § 78 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Ekonomirapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Ekonomirapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 363

Finansrapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB
Ks/2014:445

040

Sammanfattning
Styrelsen för Jönköpings Rådhus AB har med protokoll 2014-12-01 § 79 överlämnat Finansrapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB.
Beslutsunderlag
Styrelsens för Jönköpings Rådhus AB protokoll 2014-12-01 § 79 med tillhörande rapport
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Finansrapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Finansrapport nr 3 år 2014 för Jönköpings Rådhus AB läggs med godkännande till handlingarna.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 364

Förordnande av personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ks/2014:363 101
Sammanfattning
Enligt personuppgiftslagen (PUL) kan nämnd utse personuppgiftsombud. Om
sådan utses behöver nämnd inte anmäla behandlingar av personuppgifter till
Datainspektionen. Med anledning av personalförändringar behöver kommunstyrelsen besluta om att utse ett nytt personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-21
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-21 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Kanslichef Malena Tovesson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mats Green (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Kanslichef Malena Tovesson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Stadsdirektören
M Tuvesson
A Hansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 365

Yttrande över förslag till Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande
konsekvensutredning m.m.
Ks/2014:407 600
Sammanfattning
Boverket har med remiss 2014-10-23 till bl.a. Jönköpings kommun översänt
förslag till Boverkets allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor
eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning m.m. Jönköpings kommun har fått anstånd med besvarande av remissen till 2014-12-18.
Beslutsunderlag
Boverkets remiss 2014-10-23
Tekniska nämndens beslut 2014-12-09 § 223 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 464 med tillhörande tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-12-16 § 155 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttraden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Boverket över förslag till Boverkets allmänna råd om friyta för
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Boverket över förslag till Boverkets allmänna råd om friyta för
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning överlämnas i enlighet med kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Boverket
Tn
Stbn
Ubf
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 366

Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden – komplettering
Ks/2014:377 040
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behandlade 2014-11-05 § 296 förslag till Verksamhetsplan
2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Kommunstyrelsen beslutade då att begära en redovisning av samordningsförbundets respektive övriga intressenters finansiering av projektet ”200 i praktiken” i relation till projektets målgrupper. Kommunstyrelsen beslutade att i övrigt tillstyrka Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förslag till verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017. Samordningsförbundet har inkommit med kompletterande redovisning om projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-05 § 296
Skrivelse från Samordningsförbundet Södra Väterbygden 2014-11-07
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2014-12-04 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens
förslag till verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Jönköpings kommun tillstyrker Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens
förslag till verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017.
Beslutet expedieras till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 367

Verksamhetsplan 2015 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB
Ks/2014:430 379
Sammanfattning
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB (KEVAB) har upprättat verksamhetsplan för 2015. Styrelsen för bolaget har beslutat att skicka över planen
till medlemskommunerna i syfte att förankra densamma.
Beslutsunderlag
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde i Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB 2014-09-30 § 10
Verksamhetsplan 2015 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB
Stadskontorets yttrande 2014-12-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-12-01 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen tillstyrker upprättad verksamhetsplan 2015 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Birgit Sievers (MP) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen tillstyrker upprättad verksamhetsplan 2015 för Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB.
Beslutet expedieras till:
Kommunal Energirådgivning i Vätterbygden AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 368

Motion "Alla har rätt till en bostad"
Ks/2014:261 200
Sammanfattning
Elin Rydberg (S) och Alf Gustafsson (S), för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen, lämnar med hänvisning till vad som anförs i motion inkommen
2014-05-21 ett antal förslag som man anser kan leda till ett ökat byggande av
bostäder.
Underlag
Motion inkommen 2014-05-21
Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 172 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2014-10-14 § 185 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) yttrande 2014-11-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget att kommunen förvärvar mark i strategiska lägen för att trygga bostadsförsörjningen
inför framtiden.
– Motionen avslås i den del som avser förslaget om att då kommunen säljer
mark ska den vara byggklar, d.v.s. vid behov vara marksanerad och arkeologiskt utgrävd.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att markpriset sätts så att det täcker kommunens kostnader.
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget om att
markprissättningen ska vara differentierad för att stimulera hyresrättsproduktion.
– Motionen avslås med avseende på förslaget om att tomtsrättsavtal erbjuds
intressenter som är beredda att uppföra bostäder, vid hyresrättsproduktion
kan avgälden inledningsvis hållas låg för att successivt öka, friköp ska vara
möjligt efter några år.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att samhällskontrakt tecknas med bostadsföretag i syfte att gemensamt trygga boendet för människor med en svagare ställning på bostadsmarknaden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inbjuda folkhögskolorna i kommunen
till dialog och undersöka förutsättningarna för att Studbo kan erbjudas som
bostadsportal även för deras studenter och motionen förklaras vara besvarad
i denna del.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i dialog med de kommunala bostadsföretagen pröva möjligheterna att skapa en bostadsportal där de kommunala
bostadsföretagen deltar. Motionen förklaras vara besvarad i denna del.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) yttrande 2014-12-08 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Kent Ly (M)
Bengt Regné (M)
Simon Rundqvist (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Ann-Mari Nilsson (C)
Birgit Sievers (MP)
Ilan De Basso (S)
Baris Belge (S)
Jan Ericsson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Elin Rydberg (S)
Andreas Sturesson (KD)
Mats Green (M)

x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget att kommunen förvärvar mark i strategiska lägen för att trygga bostadsförsörjningen
inför framtiden.
– Motionen avslås i den del som avser förslaget om att då kommunen säljer
mark ska den vara byggklar, d.v.s. vid behov vara marksanerad och arkeologiskt utgrävd.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att markpriset sätts så att det täcker kommunens kostnader.
– Motionen förklaras vara besvarad i den del som avser förslaget om att
markprissättningen ska vara differentierad för att stimulera hyresrättsproduktion.
– Motionen avslås med avseende på förslaget om att tomtsrättsavtal erbjuds
intressenter som är beredda att uppföra bostäder, vid hyresrättsproduktion
kan avgälden inledningsvis hållas låg för att successivt öka, friköp ska vara
möjligt efter några år.
– Motionen förklaras vara besvarad med avseende på förslaget om att samhällskontrakt tecknas med bostadsföretag i syfte att gemensamt trygga boendet för människor med en svagare ställning på bostadsmarknaden.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att inbjuda folkhögskolorna i kommunen
till dialog och undersöka förutsättningarna för att Studbo kan erbjudas som
bostadsportal även för deras studenter och motionen förklaras vara besvarad
i denna del.
– Tekniska nämnden ges i uppdrag att i dialog med de kommunala bostadsföretagen pröva möjligheterna att skapa en bostadsportal där de kommunala
bostadsföretagen deltar. Motionen förklaras vara besvarad i denna del.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
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§ 369

Yttrande över begäran om fartbegränsning på sjön Bunn,
Jönköpings kommun
Ks/2014:405 431
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har begärt Jönköpings kommuns yttrande över
ansökan om fartbegränsning på sjön Bunn.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens remiss 2014-10-22
Miljönämndens beslut 2014-11-12 § 117 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 462 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Miljönämndens beslut 2014-11-12 § 117 och stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 462 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Miljönämndens beslut 2014-11-12 § 117 och stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 462 med tillhörande tjänsteskrivelser överlämnas som
Jönköpings kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Beslutet expedieras till:
Mn
Stbn
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§ 370

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder på del av Ängsberg
1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun
Ks/2014:437 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har med skrivelse 2014-11-25 för yttrande senast
2014-12-24 överlämnat handlingar avseende förslag till detaljplan för bostäder
på del av Ängsberg 1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens skrivelse 2014-11-25 med tillhörande planhandlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på del av Ängsberg 1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslag till detaljplan för bostäder
på del av Ängsberg 1:35 m.fl., Kaxholmen, Jönköpings kommun.
Beslutet expedieras till:
Stbn
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§ 371

Förvärv av fastigheten Valutan 1 (A6 kasernbyggnad)
Ks/2014:453 210
Sammanfattning
Tekniska nämnden föreslår att kommunen förvärvar fastigheten Valutan 1, A6
kasernbyggnad, att användas som kontorslokaler för kommunens förvaltningar.
Nämnden har upprättat förslag till köpeavtal mellan nuvarande ägare Alecta
Pensionsförsäkring Ömsesidigt och Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2014-12-09 § 228 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2014-12-15
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2014-12-15 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till köpeavtal genom vilket Jönköpings kommun förvärvar fastigheten Valutan 1 med tillhörande byggnad till en köpeskilling om 135 mnkr
godkänns.
− Investeringsanslag uppgående till totalt 170,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för förvärv och ombyggnation av Valutan 1.
− Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till 147 mnkr finansieras med
motsvarande ökad upplåning. Tillkommande anslagsbehov 2016 och 2017
uppgående till totalt 23,5 mnkr inarbetas i förslag till VIP 2016-2018.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder fastställa vilka verksamheter som ska rymmas i den nya förvaltningsbyggnaden
på A6.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med stadsbyggnadsnämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utreda förutsättningarna
för att riva Kunskapens hus och därefter bebygga aktuell mark med bostäder
och kommunala verksamhetslokaler.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att en gång per halvår delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 till kommunstyrelsen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Mari Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till köpeavtal genom vilket Jönköpings kommun förvärvar fastigheten Valutan 1 med tillhörande byggnad till en köpeskilling om 135 mnkr
godkänns.
− Investeringsanslag uppgående till totalt 170,5 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för förvärv och ombyggnation av Valutan 1.
− Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till 147 mnkr finansieras med
motsvarande ökad upplåning. Tillkommande anslagsbehov 2016 och 2017
uppgående till totalt 23,5 mnkr inarbetas i förslag till VIP 2016-2018.
− Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder fastställa vilka verksamheter som ska rymmas i den nya förvaltningsbyggnaden
på A6.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i samråd med stadsbyggnadsnämnden,
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, utreda förutsättningarna
för att riva Kunskapens hus och därefter bebygga aktuell mark med bostäder
och kommunala verksamhetslokaler.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att en gång per halvår delrapportera projektet förvaltningsbyggnad på A6 till kommunstyrelsen.
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§ 372

Avslutning
Kommunstyrelsens ordförande Mats Green (M) tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna verksamhetsåret och tillönskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Alf Gustafsson (S) tackar Mats Green (M) för de år som de arbetat ihop och
önskar han lycka till i riksdagen.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Elin Lagerqvist (S) tackar ordförande
Mats Green (M) för gott samarbete under hans ordförandeskap. Elin Lagerqvist
uttrycker en särskild uppskattning över de stora, breda uppgörelser som har
gjort under Mats Greens (M) tid som ordföranden. Avslutningsvis tillönskas
ordföranden en God Jul och ett Gott Nytt År.
Härefter framför ordförande Mats Green (M) ett särskilt tack till de ledamöter
och ersättare som avgår i och med mandatperiodens slut. Först avtackas Birgit
Sievers (MP), Kent Ly (M), Simon Rundqvist (KD), Carina Sjögren (S), Bengt
Regné (M), Jan Ericson (S), Peter Lundvall (MP), Astrid Johansson (KD), Baris Belge (S), Per Johansson (M), Göran Karlsson (M), Hans Karlson (C), Dan
Mattsson (S), Kenneth Kindblom (V), Albert Åhs (M), Britt-Marie Glaad (S)
och Susanne Agerbring (KD). Härefter önskar Mats Green (M) övriga ledamöter och ersättare samt tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År.
Ann-Mari Nilsson (C) tackar Mats Green (M) för alla de år som han verkat i
kommunstyrelsen. Ann-Mari Nilsson uttrycker en särskild uppskattning för den
goda stämning som skapats och för möjligheten att alla har möts som medmänniskor trots olika uppfattningar. Slutligen önskar Ann-Mari Nilsson lycka till
med nya uppgifter samt önskar ordförande Mats Green (M) en God Jul och ett
Gott Nytt År.
Efter avslutat sammanträde intar kommunstyrelsen en gemensam jullunch i
Galleriet, Rådhuset.t.
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§ 373

Ansökan från kyrkhjälpen om bidrag för insatser till EU-migranter i
Jönköpings kommun
Alf Gustafsson (S) väcker frågan om att ta upp ärendet gällande bidrag för insatser till EU-migranter i Jönköpings kommun för beslut i kommunstyrelsen.
Ärendet behandlades i socialnämnden 2014-12-16.
På förslag av ordföranden ajourneras sammanträdet i 10 minuter.
När sammanträdet återupptas överlämnar Alf Gustafsson (S) skrivelse daterad
2014-12-17 med följande förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kyrkhjälpen beviljas 140 000 kr för logikostnader för perioden
2014-12-16 – 2015-03-31.
− Kyrkhjälpen beviljas 40 000 för personalkostander för perioden
2014-12-16 – 2015-03-31.
− Det ekonomiska stödet till Kyrkhjälpen beviljas under förutsättning att
Kyrkhjälpen åtar sig informationsansvar vad avser uppehållsrätt och bistånd
enligt detta förslag, daterat 2014-12-15.
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial kring reglerna för upphållsrätt som kan distribueras till EU-migranter.
− Bidraget täcks genom ianspråktagande av 180 000 från kommunstyrelsens
ofördelade resursmedel.
Andreas Sturesson för KD-gruppen, Anna Mårtensson (FP), Ann-Mari Nilsson
(C) och Simon Rundqvist (KD) yrkar bifall till Alf Gustafssons (S) förslag.
AnneMarie Grennhag för M-gruppen yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Alf Gustavsson (S), Andreas Sturessons (KD), Ann-Mari Nilsson (C), Simon
Rundqvist (KD) och Anna Mårtensson (FP) yrkar avslag på återremissyrkandet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-12-17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar först utan omröstning att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla Alf Gustafssons (S) förslag, nämligen följande:
− Kyrkhjälpen beviljas 140 000 kr för logikostnader för perioden
2014-12-16 – 2015-03-31.
− Kyrkhjälpen beviljas 40 000 för personalkostander för perioden
2014-12-16 – 2015-03-31.
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− Det ekonomiska stödet till Kyrkhjälpen beviljas under förutsättning att
Kyrkhjälpen åtar sig informationsansvar vad avser uppehållsrätt och bistånd
enligt detta förslag, daterat 2014-12-15.
− Stadskontoret ges i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial kring reglerna för upphållsrätt som kan distribueras till EU-migranter.
− Bidraget täcks genom ianspråktagande av 180 000 från kommunstyrelsens
ofördelade resursmedel.
Reservation
M-gruppen reseverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Kristina Samarbetsråd
Huskvarna Kristna Samarbetsråd
Stadsdirektören
Socialnämnden
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