JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-11

1

--

Plats och tid

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.40

Beslutande

Ann-Marie Nilsson (C), ordförande
AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Anna Mårtensson (FP)
Elin Rydberg (S)
Andreas Persson (S)
Harriet Roosquist (S)
Alf Gustafsson (S)
Christopher Rydell (S) ers A Höglund (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Carin Berggren (M)
Ilan De Basso (S)
Christoffer Gullberg (M)
Bert-Åke Näslund (M)
Erik Arnalid (KD)
Susanne Wismén (KD)
Göran Bäckstrand (C)
Ingvar Åkerberg (FP)
Magnus Rydh (S)
Krister Johansson (S)
Karin Widerberg (S)
David Jersenius (MP)
Thordis Samuelsson (V)
Henric Andersson (SD)

Övriga närvarande

Utses att justera

Elin Rydberg (S)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, Jönköping

Underskrifter

Carl-Johan Korsås, stadsdirektör
Leif Eriksson, ekonomichef
Sven Eliasson, jurist
Ulrika Rosander chefsjurist
Tomas Björk, kom.rådssekr.
Frida Hammar, kom.rådssekr.
Hans Löf, kom.rådssekr.
Elisabet Öhrman, kom.rådssekr.
Josefine Colliander, kommunsekreterare
Bo Henriksson, sekreterare

Paragrafer 61-71

Sekreterare

Bo Henriksson
Ordförande

Ann-Marie Nilsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Datum för anslags uppsättande

2015-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadskontoret, Rådhuset, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Maria Borgström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-04-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-11

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 61 Informationsärenden

3

§ 62 Meddelanden

4

§ 63 Anmälan om delegationsbeslut

5

§ 64 Årsredovisning 2014

6

§ 65 Befolkningsprognos 2015-2018 med utblick mot 2024

7

§ 66 Uppdrag till äldrenämnden att utreda skälen till de ökade behoven
av hemtjänst

8

§ 67 Uppdrag till äldrenämnden att följa upp huvudmannaskapsförändringen av hemsjukvården vad avser volym- och kostnadsutveckling

10

§ 68 Uppdrag till äldrenämnden att i samband med bokslut 2014 redovisa
hur samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst har utvecklats
och vilka ytterligare åtgärder som avses vidtas för ökad samverkan

12

§ 69 Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2014

13

§ 70 Redovisning av förslag på hur utemiljön och stallbyggnaden vid
Rosenlunds herrgård kan utvecklas respektive renoveras

15

§ 71 Utvärdering av de miljömässiga effekterna av den geotermiska
energilösningen avseende domstolsbyggnad

17

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-11

§ 61

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar:
ekonomichef Leif Eriksson om ärende 6. Årsredovisning 2014
utredningschef Andreas Zeidlitz om befolkningsutveckling 2014 och befolkningsprognos 2015
stadsdirektör Carl-Johan Korsås om kommunstyrelsens interna organisation för
arbete med nya stambanor och höghastighetståg.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.

Justerandes signatur
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§ 62

Meddelanden
Anmäls:
Bergsstatens beslut 2015-02-17 om förlängning av giltighetstiden för del av
undersökningstillståndet Norra Kärr nr 2 i Jönköpings kommun.
Stadsdirektörens beslut om vidaredelegation av beslutanderätt.
Följande handlingar biläggs:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 15:7 ”Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018”.
Välfärdsutskottets protokoll

2014-11-19 § 58-62
2015-01-28 § 1-6

Personalutskottets protokoll

2015-01-28 § 10-12

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-02-25 § 3

Kommundelsrådens protokoll:
Bankeryd

2015-01-15 § 1-11

Månsarp-Taberg

2015-02-02 § 1-12

Vid sammanträdet:
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-07 § 8 att bevilja vissa tjänstemän rätt att
närvara vid kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen beslutar nu
att härutöver bevilja chefsjurist Ulrika Rosander närvarorätt.
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 63

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Kommunstyrelsens presidiums beslut om att avslå ansökan om utdelning ur
Louise och Axel Fahlströms donationsfond.
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Kanslichefens beslut:
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-02-23 till och med 2015-03-29 med anledning av nya flyglinjer
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-04-13 till och med 2015-04-26 med anledning av Försvars- och Blåljusdagen
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-03-02 till och med 2015-03-08 med anledning av SM i trolleri
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons östra sida från och med
2015-04-13 till och med 2015-04-19 med anledning av USM i handboll
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-06-15 till och med 2015-07-05 med anledning av internationell matmarknad
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-05-04 till och med 2015-05-31 med anledning av Marknadshelg i city
att bevilja uppsättande av banderoll över Vindbrons västra sida från och med
2015-03-23 till och med 2015-03-29 med anledning av Earth Hour
att bevilja flaggning vid Rådhuset och Hamnkanalen 2015-03-23 med anledning av Nordens Dag
om utseende av ombud att föra kommunens talan vid domstolar och andra
myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika slag.
Utredningschefens beslut att bevilja Brahe basket 35 000 kr till integrationsprojekt Brahe basket våren 2015 från anslaget för integration och delaktighet
2015.
Personalutskottets protokoll

2015-01-28 § 10-12

Upphandlingsutskottets protokoll

2015-02-25 § 3

Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur
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§ 64

Årsredovisning 2014
Ks/2015:150 042
Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat kommunens årsredovisning för 2014, vilken härmed överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014, daterad 2015-02-27
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-27 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Årsredovisning för 2014 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +52 mnkr och en balansomslutning med 9 217 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +128 mnkr och en balansomslutning med
16 255 mnkr.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
– Årsredovisning för 2014 godkänns, innebärande ett resultat för kommunen
med +52 mnkr och en balansomslutning med 9 217 mnkr samt ett resultat
för kommunkoncernen med +128 mnkr och en balansomslutning med
16 255 mnkr.
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§ 65

Befolkningsprognos 2015-2018 med utblick mot 2024
Ks/2015:132 121
Sammanfattning
Stadskontoret upprättar årligen en befolkningsprognos för Jönköpings kommun
och dess delområden. Årets prognos avser perioden 2015-2018. Kommunfullmäktige beslutar om det flyttnetto som ska ligga till grund för beräkningen
under dessa år och beslutar om en målfolkmängd tio år framåt i tiden, vilket för
årets prognos innebär år 2024.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550-900 personer för
perioden 2015-2018.
− I en utblick mot 2024 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 143 000-145 000 invånare.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Ett årligt positivt flyttnetto antas ligga i intervallet 550-900 personer för
perioden 2015-2018.
− I en utblick mot 2024 antas en utveckling som medför att kommunens folkmängd då uppgår till 143 000-145 000 invånare.
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§ 66

Uppdrag till äldrenämnden att utreda skälen till de ökade behoven
av hemtjänst
Ks/2014:488 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 § 252 i samband med beslut om
VIP 2015-2017 bl.a. att uppdra till äldrenämnden att utreda skälen till de ökade
behoven av hemtjänst. Utredningens slutsatser ska redovisas till kommunfullmäktige i mars 2015. Äldrenämndens uppdrag redovisas härmed.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2015-02-18 § 28 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-02-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens uppdrag att utreda skälen till de ökade behoven av hemtjänst godkänns.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att göra en översyn av Jönköpingsmodellen för beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen samt vid
behov föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2015.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av Jönköpingsmodellen
för beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen samt vid behov
föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i
juni 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-10 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att göra en översyn av Jönköpingsmodellen
för beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen samt vid behov
föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i
juni 2015.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens uppdrag att utreda skälen till de ökade behoven av hemtjänst godkänns.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att göra en översyn av Jönköpingsmodellen för beräkning av framtida resursbehov inom äldreomsorgen samt vid
behov föreslå förändringar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2015.
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§ 67

Uppdrag till äldrenämnden att följa upp huvudmannaskapsförändringen av hemsjukvården vad avser volym- och kostnadsutveckling
Ks/2014:489 770
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 § 252 i samband med beslut om
VIP 2015-2017 bl.a. att uppdra till äldrenämnden att följa upp huvudmannaskapsförändringen av hemsjukvården vad avser volym- och kostnadsutveckling. Redovisning av slutsatser ska ske till kommunfullmäktige i mars 2015.
Äldrenämndens uppdrag redovisas härmed.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2015-02-18 § 27 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-01-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens uppdrag att följa upp huvudmannaskapsförändringen av
hemsjukvården avseende volym och kostnadsutveckling godkänns.
− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad uppföljning
av resursutnyttjandet inom hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas till
kommunfullmäktige i juni 2015.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att genomföra en fördjupad uppföljning av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan beslutar
kommunstyrelsen för egen del följande:
− Uppdrag ges till stadskontoret att genomföra en fördjupad uppföljning av
volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i juni 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens uppdrag att följa upp huvudmannaskapsförändringen av
hemsjukvården avseende volym och kostnadsutveckling godkänns.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-11

− Uppdrag ges till kommunstyrelsen att genomföra en fördjupad uppföljning
av resursutnyttjandet inom hemsjukvården. Uppdraget ska redovisas till
kommunfullmäktige i juni 2015.
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§ 68

Uppdrag till äldrenämnden att i samband med bokslut 2014 redovisa
hur samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst har utvecklats
och vilka ytterligare åtgärder som avses vidtas för ökad samverkan
Ks/2014:490 733
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 § 252 i samband med beslut om
VIP 2015-2017 bl.a. att uppdra till äldrenämnden att i samband med bokslut
2014 redovisa hur samverkan mellan hemsjukvård och hemtjänst har utvecklats
och vilka ytterligare åtgärder som avses vidtas för ökad samverkan.
Beslutsunderlag
Äldrenämndens beslut 2015-02-18 § 26 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-02-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Äldrenämndens uppdrag att redovisa hur samverkan mellan hemsjukvård
och hemtjänst har utvecklats samt vilka ytterligare åtgärder som avses vidtas
för ökad samverkan godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-03-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Äldrenämndens uppdrag att redovisa hur samverkan mellan hemsjukvård
och hemtjänst har utvecklats samt vilka ytterligare åtgärder som avses vidtas
för ökad samverkan godkänns.
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§ 69

Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2014
Ks/2015:130

420

Sammanfattning
En uppföljning av de mål och åtgärder som skulle ha genomförts under 2014
redovisas i uppföljningsrapport Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2014. Stadskontoret föreslår att Program för hållbar utveckling – miljö
(remissversion 2016-2025) uppdateras i enlighet med vad som framkommit i
genomförd uppföljning.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20
Program för hållbar utveckling – miljö, Uppföljning 2014, daterad 2015-02-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-20 med förlag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2016-2025) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden omformuleras och skjuts fram enligt
följande.
Hållbar fysisk planering
Rutiner och visualiserande arbetsverktyg, som säkerställer en hållbar fysisk planering och att styrande dokument efterlevs, ska tas fram under
2015. En årlig uppföljning, där man bedömer den fysiska planeringen ur
ett hållbarhetsperspektiv, ska dessutom genomföras från och med uppföljningsår 2016.
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen
Kontaktperson: Liselott Johansson, Gunnel Holmberg-Karlsson
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden skjuts fram till 2015 samt ska genomföras i samverkan med även stadsbyggnadskontoret.
• Parkeringsnorm: Åtgärden skjuts fram till 2015
• Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram till
2015.
• Kartläggning – översvämning 1: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Klimatanpassning: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Energieffektivisering – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2015 och frågan om på vilket sätt dokumentet ska antas hålls öppen.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.

Justerandes signatur
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Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-26 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-02-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Program för hållbar utveckling – miljö (remissversion 2016-2025) ska, med
anledning av genomförd uppföljning, uppdateras enligt följande.
• Vägkantsslåtter: Åtgärden skjuts fram till 2016.
• Hållbar utbyggnadsstruktur: Åtgärden omformuleras och skjuts fram enligt
följande.
Hållbar fysisk planering
Rutiner och visualiserande arbetsverktyg, som säkerställer en hållbar fysisk planering och att styrande dokument efterlevs, ska tas fram under
2015. En årlig uppföljning, där man bedömer den fysiska planeringen ur
ett hållbarhetsperspektiv, ska dessutom genomföras från och med uppföljningsår 2016.
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen
Kontaktperson: Liselott Johansson, Gunnel Holmberg-Karlsson
• Laddinfrastruktur – elfordon: Åtgärden skjuts fram till 2015 samt ska genomföras i samverkan med även stadsbyggnadskontoret.
• Parkeringsnorm: Åtgärden skjuts fram till 2015
• Utredning Simsholmens avloppsreningsverk: Åtgärden skjuts fram till
2015.
• Kartläggning – översvämning 1: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Klimatanpassning: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Energieffektivisering – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Utomhusbelysning – fastigheter: Åtgärden skjuts fram till 2015.
• Nytt program för hållbart resande: Åtgärden skjuts fram till 2015 och frågan om på vilket sätt dokumentet ska antas hålls öppen.
− Övriga uppföljda mål och åtgärder stryks ur programmet.

Justerandes signatur
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§ 70

Redovisning av förslag på hur utemiljön och stallbyggnaden vid
Rosenlunds herrgård kan utvecklas respektive renoveras
Ks/2014:314 219
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-24 § 80 att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur utemiljön och stallbyggnaden vid Rosenlunds herrgård kan utvecklas respektive renoveras. Uppdragen redovisas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2015-01-20 § 17 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2015-02-17 § 30 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-26 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
– Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens redovisning av genomförda uppdrag godkänns.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga utvecklingen av Rosenlunds
herrgårds utemiljö och renovering av stallbyggnaden samt dess fortsatta användning för kaféverksamhet inom ramen för sitt arbete med verksamhetsoch investeringsplan.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-02-27 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag tillstyrks med följande tillägg:
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att föra dialog med föreningslivet för att
möjliggöra aktiviteter i och kring Rosenlunds herrgård kvällar och helger.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att föra dialog med Östra SK kring hur
föreningen kan vara med och utveckla verksamheten i stallbyggnaden alternativt, om föreningen så önskar, finna en annan lämplig lokal för sin verksamhet.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Yrkande
Kommunalrådet Carin Berggren (M) och Anna Mårtensson (FP) tillstyrker
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) tillägg med den kompletteringen att uppdraget i hennes första strecksats även ges till kultur- och fritidsnämnden.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer i den föreslagna kompletteringen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens redovisning av genomförda uppdrag godkänns.
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− Tekniska nämnden ges i uppdrag att överväga utvecklingen av Rosenlunds
herrgårds utemiljö och renovering av stallbyggnaden samt dess fortsatta användning för kaféverksamhet inom ramen för sitt arbete med verksamhetsoch investeringsplan.
− Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att föra
dialog med föreningslivet för att möjliggöra aktiviteter i och kring Rosenlunds herrgård kvällar och helger.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att föra dialog med Östra SK kring hur
föreningen kan vara med och utveckla verksamheten i stallbyggnaden alternativt, om föreningen så önskar, finna en annan lämplig lokal för sin verksamhet.
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§ 71

Utvärdering av de miljömässiga effekterna av den geotermiska
energilösningen avseende domstolsbyggnad
Ks/2009:356 420
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Norrporten tecknade i juni 2008 ett exploateringsavtal avseende byggnation av en domstolsbyggnad på Västra kajen i Jönköping.
Enligt tecknat avtal skulle uppvärmningen ske med fjärrvärme. Kommunstyrelsen godkände 2009-05-13 § 180 Norrportens förslag till alternativt uppvärmningssystem. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att en utvärdering av de
miljömässiga effekterna av alternativ energilösning skulle redovisas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2009-05-13 § 180
Sveriges Tekniska Forskningsinstituts miljöutvärdering av uppvärmning och
kylning av ny domstolsbyggnad för Förvaltningsrätten i Jönköping och Jönköpings tingsrätt 2014-09-10
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-25 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
− Redovisning av de miljömässiga effekterna av uppvärmning/kylning av ny
domstolsbyggnad överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-03-11
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisning av de miljömässiga effekterna av uppvärmning/kylning av ny
domstolsbyggnad överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

