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§ 30

Informationsärenden
Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel hälsar ordföranden
Karl Gudmundsson välkommen. Karl Gudmundsson, som nyligen tillträtt
tjänsten som socialdirektör, ger en presentation av sig själv.
Därefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om preliminärt bokslut för
2014.
Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna ajourneras sammanträdet
för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde klockan 11.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Meddelanden
Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings pressmeddelande 2014-12-19 med överlämnade av Ekonomirapport - december 2014.
Kulturnämndens beslut 2014-12-19 § 183 att godkänna samarbetsavtal gällande Kulturhuset.
Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll

2015-01-12 § 1-6.

Tekniska utskottets protokoll

2014-12-17 § 33-36.

Kommundelsrådens protokoll:
Norrahammar-Hovslätt

2014-12-11 § 41-52

Tenhult

2014-12-03 § 85-96.

Anmäls vid sammanträdet:
Ordföranden hälsar Karin Widerberg (S) välkommen som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ann-Sofie Orefjäll (S).
Kommunstyrelsens beslut
– Meddelandena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Anmälan om delegationsbeslut
Anmäls:
Ekonomichefens beslut om ombudgeteringar utan principiell betydelse i de fall
nämnd inte själv får besluta härom.
Respektive avdelningschefs beslut om anställning av personal inom stadskontoret.
Ledningsutskottets protokoll 2015-01-12 § 1-6.
Kommunstyrelsens beslut
− Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Justeringar i bolagsordningar för samtliga bolag samt justeringar i
ägardirektiv för vissa bolag i Jönköpings Rådhus AB-koncernen
Ks/2015:93 107
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige under 2014 har sammansättningen av ordinarie styrelseledamöter per bolag för mandatperioden 2015-2018 fastställts.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att styrelsesuppleanter inom Jönköpings Rådhus AB-koncernen ej ska utses.
Föreliggande förslag innebär att vissa förändringar görs av bolagsordningarna
för respektive bolag i Jönköpings Rådhus AB-koncernen med anledning av
ovanstående fullmäktigebeslut.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-23 med tillhörande bilagor
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-23 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslag till bolagsordningar för respektive bolag i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
− Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
− Förslag till särskilda ägardirektiv för Jönköping Energi AB samt Södra
Munksjön Utvecklings AB fastställs.
− De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Förslag till bolagsordningar för respektive bolag i Jönköpings Rådhus ABkoncernen fastställs.
− Bolagsordningarna ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.
− Förslag till särskilda ägardirektiv för Jönköping Energi AB samt Södra
Munksjön Utvecklings AB fastställs.
− De särskilda ägardirektiven ska bekräftas på respektive bolags årsstämma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Tekniska nämndens utvärdering av vidtagna åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen
Ks/2013:466 042
Sammanfattning
Kommunrevisionen påtalade i en rapport 2013-02-21 ett antal brister och förbättringspunkter efter granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska
nämnden. Fullmäktige beslöt 2013-03-27 § 74 att uppdra till tekniska nämnden
att återrapportera vidtagna åtgärder och fullmäktige godkände återrapporten
2013-09-26 § 231. Nämnden gavs i samband med beslutet i uppdrag att senast i
december 2014 redovisa en utvärdering av vidtagna åtgärder.
Utvärderingen genomfördes och behandlades vid nämndens sammanträde
2014-11-11 § 201.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-26 § 231
Tekniska nämndens beslut 2014-11-11 § 201 med tillhörande tjänsteskrivelse
Utvärdering av åtgärder för en förbättra upphandlingsprocess inom tekniska
nämnden 2014-10-30
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Tekniska nämndens utvärdering av åtgärder som vidtagits för att förbättra
upphandlingsprocessen inom nämndens område godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Tekniska nämndens utvärdering av åtgärder som vidtagits för att förbättra
upphandlingsprocessen inom nämndens område godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Preliminärt bokslutsresultat för 2014 samt överföring av investeringsanslag till 2015
Ks/2015:108 049
Sammanfattning
Stadskontorets ekonomiavdelning har upprättat en sista uppföljningsrapport för
år 2014. Rapporten utgör samtidigt preliminärt bokslut för 2014.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-05
Bilaga 1: Preliminärt bokslut 2014
Bilaga 2: Resultatfonder 2014
Bilaga 3: Investeringsbudgetens avräkning 2014
Bilaga 4: Investeringsbudgetens avräkning affärsverksamhet 2014
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
– Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering tas
emot och informationen läggs till handlingarna.
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2015 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 149 840 tkr, varav 1 094 avser affärsverksamhet.
– Den ökade investeringsvolymen avseende skattefinansierad verksamhet
finansieras med ökad upplåning med totalt 148 746 tkr, affärsverksamheten
har redan i budget 2015 tagit höjd för den ökade investeringsvolymen.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-02-05 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens beslut
– Informationen om preliminärt bokslut med förslag till resultatreglering tas
emot och informationen läggs till handlingarna.
– Ombudgetering av investeringsanslag till 2015 godkänns enligt upprättad
förteckning med totalt 149 840 tkr, varav 1 094 avser affärsverksamhet.
– Den ökade investeringsvolymen avseende skattefinansierad verksamhet
finansieras med ökad upplåning med totalt 148 746 tkr, affärsverksamheten
har redan i budget 2015 tagit höjd för den ökade investeringsvolymen.
Beslutet expedieras till: Ekonomichefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter
Ks/2015:95

048

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter med utgångspunkt från de anslag som kommunfullmäktige
fastställde för kommunstyrelsens verksamheter i beslut om VIP 2015-2017.
Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-19 med bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-19 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Stadskontorets förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-02-09 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag tillstyrks med följande ändringar:
• Sociala investeringsfonder (+ 15 000 tkr)
• Integrationsanslag (-1 400 tkr)
• IS/IT (-2 000 tkr)
• IS/IT, externa konsultjänster (-2 000 tkr)
• Anslag till utomstående inrättningar (+600 tkr)
• Marknadsförningsmedel avgår (-400 tkr)
• Personalfrämjande åtgärder i syfta att minska ofrivillig deltid samt ofrivilliga delade turer (+4 000 tkr)
• Miljöfrämjande åtgärder för att öka andelen ekologisk mat (+2 000 tkr)
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Yrkande
Under överläggningen yrkar kommunalrådet Ilan De Basso (S), med instämmande av kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) och kommunalrådet Andreas
Sturesson (KD), att ärendet återremitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsens beslut
− Ärendet återemitteras till kommunalråden inom ansvarsområde 1 för ytterligare beredning.
Beslutet expedieras till: A1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB 2015
Ks/2015:104

009

Sammanfattning
Årsstämma med Jönköpings Rådhus AB äger rum 2015-03-23. Kommunstyrelsen har att utse en representant att företräda kommunens aktier.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från Jönköpings Rådhus AB 2014-12-01§ 80 med tillhörande
tidplan för årsstämmar 2015
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö, med chefsjurist Ulrika
Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2015-03-23.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens beslut
− Kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö, med chefsjurist Ulrika
Rosander som ersättare, utses att företräda kommunens aktier vid årsstämman med Jönköpings Rådhus AB 2015-03-23.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Rådhus AB
A Hulusjö
U Rosander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Val av ersättare till kommunstyrelsens utskott
Ks/2015:117/102
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2015-01-29 att bevilja Ann-Sofie Orefjäll (S) entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
har därmed att förrätta val av ny ersättare till kommunstyrelsens ledningsutskott, personalutskott, upphandlingsutskott och välfärdsutskott.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2014-03-12
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av kommunalrådet Ilan De Basso (S) förrättar kommunstyrelsen val
enligt följande:
Ledningsutskottet
– Harriet Roosquist (S), ersättare efter Ann-Sofie Orefjäll (S).
Personalutskottet
– Karin Widerberg (S), ersättare efter Ann-Sofie Orefjäll (S).
Upphandlingsutskottet
– Karin Widerberg (S), ersättare efter Ann-Sofie Orefjäll (S).
Välfärdsutskottet
– Karin Widerberg (S), ersättare efter Ann-Sofie Orefjäll (S).

Beslutet expedieras till:
H Roosquist
K Widerberg
Ledningsutskottet
Personalutskottet
Upphandlingsutskottet
Välfärdsutskottet
Löneservice
U Freijd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Arbetsmarknadspolitisk rapport 2014
Ks/2015:88

039

Sammanfattning
Arbetsmarknadspolitisk rapport överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-01-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2014 godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-02-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Arbetsmarknadspolitisk rapport 2014 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Uppföljning av Ett samhälle för alla – program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun
Ks/2015:79 750
Sammanfattning
Socialnämnden har 2014-12-16 § 231 behandlat uppföljning av Ett samhälle
för alla – program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun. Socialnämnden har beslutat framföra till kommunfullmäktige att uppföljningen ska
godkännas och att socialnämnden, mot bakgrund av vad som framkommer i
uppföljningen, får i uppdrag att revidera och utarbeta ett nytt förslag till Program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun för 2015-2020.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-12-16 § 231 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-01-29 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Uppföljning av Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun godkänns.
− Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder upprätta
förslag till reviderat program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun för 2015-2020.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydbergs (S) yttrande 2015-02-02 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks med den ändringen att det reviderade programmet ska gälla för perioden 2015-2018.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Yrkande
Staffan Eklöf (SD) yrkar bifall till kommunmalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD)
förslag respektive kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag och finner det
förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.
Nej-röst för kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Ja

AnneMarie Grennhag (M)
Ola Helt (M)
Andreas Sturesson (KD)
Margareta Strömberg (KD)
Ingvar Åkerberg (FP)
Christopher Rydell (S)
Andreas Persson (S)
Krister Johansson (S)
Alf Gustafsson (S)
Karin Widerberg (S)
Margareta Sylvan (MP)
Staffan Eklöf (SD)
Ilan De Basso (S)
Carin Berggren (M)
Ann-Marie Nilsson (C)

x
x
x
x
x

Summa

7

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

Kommunstyrelsen har alltså med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat bifalla
kommunalrådet Elin Rydbergs (S) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Uppföljning av Ett samhälle för alla – program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun godkänns.
− Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder upprätta
förslag till reviderat program för funktionshinderspolitiken i Jönköpings
kommun för 2015-2018.
Reservation
Ledamöterna för M, KD, C, och FP reserverar sig mot beslutet till förmån för
kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Nya lokaler till Bruksborg
Ks/2012:151 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2011-10-27 § 319, i samband med beslut om VIP
2012-2014 socialnämnden i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden ta
fram ett förslag till lokallösning för Bruksborg. I uppdraget ingick att särskilt
beakta alternativ till nybyggnation. Socialnämnden har 2014-11-18 § 207 beslutat föreslå nybyggnation då andra alternativ inte finns tillgängliga.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-11-18 § 207 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2015-01-20
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets yttrande 2015-01-20 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Socialnämndens redovisning av uppdrag beslutat av kommunfullmäktige
2011-10-27 § 319 innebärande att socialnämnden i samverkan med tekniska
nämnden ska ta fram förslag till lokallösning för verksamheten Bruksborg
godkänns.
− Socialnämndens lokalprogram innebärande rivning av byggnad på fastigheten Norrahammar 38:2 samt nybyggnation av HVB-hem med 22 boendeplatser och öppenvård till en utgift om 45 mnkr godkänns.
− 14 500 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2015 för slutförande av
utredning, genomförande av projektering, upphandling av nybyggnation
samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten Norrahammar 38:2.
− Tillkommande anslagsbehov 2015, jämfört med fastställd investeringsplan,
uppgående till 1 mnkr finansieras i form av ökad upplåning.
− Återstående anslagsbehov 2016-2017 uppgående till totalt 30 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2015-2017.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2015-01-29 vari sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-01-30 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Socialnämndens redovisning av uppdrag beslutat av kommunfullmäktige
2011-10-27 § 319 innebärande att socialnämnden i samverkan med tekniska
Justerandes signatur
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nämnden ska ta fram förslag till lokallösning för verksamheten Bruksborg
godkänns.
Socialnämndens lokalprogram innebärande rivning av byggnad på fastigheten Norrahammar 38:2 samt nybyggnation av HVB-hem med 22 boendeplatser och öppenvård till en utgift om 45 mnkr godkänns.
14 500 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande 2015 för slutförande av
utredning, genomförande av projektering, upphandling av nybyggnation
samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten Norrahammar 38:2.
Tillkommande anslagsbehov 2015, jämfört med fastställd investeringsplan,
uppgående till 1 mnkr finansieras i form av ökad upplåning.
Återstående anslagsbehov 2016-2017 uppgående till totalt 30 mnkr finansieras med tidigare anslagna medel i VIP 2015-2017.

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Sommarjobb och feriepraktik år 2015
Ks/2014:452 030
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av beredande kommunalråd beslutar kommunstyrelsen följande:
– Ärendet bereds av kommunalråden inom ansvarsområde 2.
– Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-02-25.
– Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-26.

Justerandes signatur
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§ 43

Motion om cykelväg från Gränna mot Tranås
Ks/2014:262 312
Sammanfattning
Harriet Roosquist (S) och Lynn Carlsson (S) föreslår i en motion att en cykelväg anläggs från Gränna i riktning mot Tranås fram till Örserum.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-22 § 99 att remittera motionen till
kommunstyrelsen som vidareremitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden och
kommundelsråd Gränna-Visingsö.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-05-21
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-10-23 § 377 med tillhörande tjänsteskrivelse
Yttrande från kommundelsråd Gränna-Visingsö 2014-10-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-01-28 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Motionen förklaras vara besvarad.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Motionen förklaras vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-11

§ 44

Yttrande över laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2014-11-27 § 252, punkt 4 taxor och avgifter till den del det avser
avfallsverksamhet
Ks/2015:83 000
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Jönköping har förelagt Jönköpings kommun att yttra sig i
rubricerat mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens föreläggande jämte överklagande
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-26 med förslag till yttrande
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-26 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
− Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret
upprättat förslag.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping lämnas enligt av stadskontoret
upprättat förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping

Justerandes signatur
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§ 45

Upprustning av stadsparksvallen
Ks/2013:505 040
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om VIP 2014-2016
(KF 2013-10-31 § 279) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med
berörda parter ta fram underlag avseende överlåtelse av Stadsparksvallen samt
upplåtelse av mark. Uppdraget redovisas i stadskontorets tjänsteskrivelse
2014-12-22. Mot bakgrund av detta underlag lämnas härmed förslag om upprustning av Stadsparksvallen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2013-10-31 § 279
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-22
Stadsparken Arena, förslagshandling 2014-06-09
Stadskontorets kompletterande tjänsteskrivelse 2015-02-09
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) yttrande 2015-02-02 med förslag till
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
– Stadsparksvallen upprustas för att klara Svenska Fotbollförbundets krav för
spel i Superettan
– Investeringsanslag om 46,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för upprustning av Stadsparksvallen
– Anslag 2015 om 2 mnkr finansieras via ökad upplåning
– Återstående medel 15 mnkr 2016 och 29,3 mnkr 2017 inarbetas i VIP 20162018
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda om Stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i Allsvenskan
eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra
samt ta fram förslag på alternativa platser.
– Utredningen färdigställs i juni 2015 för att behandlas i kommunfullmäktige
augusti 2015.
– I det fall utredningen resulterar i fortsatt arbete för en ny arena på annan
plats än i Stadsparken ska följande beaktas:
- Upprustningen av Stadsparksvallen för att minst klara krav för
spel i Superettan påbörjas omgående.
- En framtida ny fotbollsarena skall vara till för en bredd av fotbollsföreningar i Jönköping.
- En framtida ny arena i Jönköping förutsätter extern finansiering.
Justerandes signatur
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Tekniska nämnden ska vid projektering inför upprustningen av
Stadsparksvallen till kraven för spel i Superettan beakta möjligheten till en uppgradering för att klara kraven för spel i Allsvenskan.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
– Stadskontorets redovisning av givet uppdrag, (kommunfullmäktige 201310-31 § 279), att kommunstyrelsen i samverkan med fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ta fram underlag för överlåtelse
av mark med tomträtt eller annan nyttjanderätt godkänns.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2015-02-06 vari sammanfattningsvis kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till beslut tillstyrks.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar bifall till de beredande kommunalrådens förslag
med följande ändringar:
• Andra strecksatsen ges följande lydelse: ” Investeringsanslag om 28
mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande för upprustning av Stadsparksvallen.”
• Fjärde strecksatsen ges följande lydelse: ”Återstående medel 15 mnkr
2016 och 11 mnkr 2017 inarbetas i VIP 2016-2018.”
• Femte streckstasen ges följande lydelse: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden utreda lämplig plats för investering i en
ny arena på annan plats än Stadsparken.”
• Sista punkten under sjunde strecksatsen utgår.
Kommunalrådet Ilan De Basso (S), kommunalrådet Carin Berggren (M),
kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) och Ingvar Åkerberg (FP) yrkar bifall
till de beredande kommunalrådens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla de beredande kommunalrådens förslag, nämligen följande:
– Stadsparksvallen upprustas för att klara Svenska Fotbollförbundets krav för
spel i Superettan
– Investeringsanslag om 46,3 mnkr ställs till tekniska nämndens förfogande
för upprustning av Stadsparksvallen
– Anslag 2015 om 2 mnkr finansieras via ökad upplåning
– Återstående medel 15 mnkr 2016 och 29,3 mnkr 2017 inarbetas i VIP 20162018
– Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda om Stadsparksvallen ska upprustas för att klara gällande krav för spel i Allsvenskan
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eller om investering i en ny arena på annan plats i kommunen är att föredra
samt ta fram förslag på alternativa platser.
– Utredningen färdigställs i juni 2015 för att behandlas i kommunfullmäktige
augusti 2015.
– I det fall utredningen resulterar i fortsatt arbete för en ny arena på annan
plats än i Stadsparken ska följande beaktas:
- Upprustningen av Stadsparksvallen för att minst klara krav för
spel i Superettan påbörjas omgående.
- En framtida ny fotbollsarena skall vara till för en bredd av fotbollsföreningar i Jönköping.
- En framtida ny arena i Jönköping förutsätter extern finansiering.
- Tekniska nämnden ska vid projektering inför upprustningen av
Stadsparksvallen till kraven för spel i Superettan beakta möjligheten till en uppgradering för att klara kraven för spel i Allsvenskan.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
– Stadskontorets redovisning av givet uppdrag, (kommunfullmäktige 201310-31 § 279), att kommunstyrelsen i samverkan med fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ta fram underlag för överlåtelse
av mark med tomträtt eller annan nyttjanderätt godkänns.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 46

Antagande av detaljplan för del av Mariebo 1:1, förskola vid
Förborgsgatan/Humlevägen, Jönköpings kommun
Ks/2014:460 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämndens beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-11 godkänna
detaljplan för del av Mariebo 1:1, för förskola vid Förborgsgatan/Humlevägen,
Jönköpings kommun och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-11 § 469 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
− Upprättad detaljplan för del av Mariebo 1:1, förskola vid Förborgsgatan/Humlevägen, Jönköpings kommun, daterad 2014-05-21 antas.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att anpassa planeringen av Stadsparkens
utveckling utifrån den nya detaljplanen.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Yrkanden
Margareta Sylvan (MP) yrkar avslag på kommunalrådet Carin Berggrens (M)
förslag.
AnneMarie Grennhag (M) och Ilan De Basso (S) yrkar bifall till kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att bifalla kommunalrådet Carin
Berggrens (M) förslag, nämligen följande:
− Upprättad detaljplan för del av Mariebo 1:1, förskola vid Förborgsgatan/Humlevägen, Jönköpings kommun, daterad 2014-05-21 antas.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att anpassa planeringen av Stadsparkens
utveckling utifrån den nya detaljplanen.
Det antecknas att Krister Johansson (S) inte deltar i beslutet.
Reservation
Margareta Sylvan (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 47

Ändring av hundföreskrift för Jönköpings kommun
Ks/2015:102 003
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun beslutade den 18 juni 2014 att anta
nya hundföreskrifter för Jönköpings kommun samt att dessa skulle träda i kraft
den 1 augusti 2014. Tidigare gällande hundföreskrifter upphävdes därmed.
Länsstyrelsen upphävde den 8 juli 2014 hundföreskrifternas § 6 vad gäller
upplockningstvång.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2015-01-15 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggrens (M) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny 6 § hundföreskrifter för
Jönköpings kommun antas att gälla från och med den 30 mars 2015.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny 6 § hundföreskrifter för
Jönköpings kommun antas att gälla från och med den 30 mars 2015.
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§ 48

Tilläggsanslag Rocksjö Stadion
Ks/2015:124 809
Sammanfattning
Tekniska nämnden upphandlar för närvarande byggnation av Rocksjö Stadion.
Projektet finns med i VIP 2015-2017 till en total utgift om 10 mnkr. Efter det
att anbuden utvärderats konstaterar tekniska kontoret att genomförande av projektet medför en total utgift om 12 mnkr. Tekniska kontoret föreslår därför att
anslaget till projektet utökas med 2 mnkr. Efter en genomgång av ärendet föreslår stadskontoret att anslaget till tekniska nämnden för byggnation av Rocksjö
Stadion utökas med 2 mnkr. Kommunfullmäktige behöver besluta i ärendet
under februari, eftersom inkomna anbud förfaller den 23 mars 2015.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-09-27 § 273
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-05
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-05 med förslag till kommunstyrelsens
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
− Anslag till tekniska nämnden för Rocksjö Stadion utökas med 2 mnkr 2015
innebärande en ny total budgeterad utgift för projektet uppgående till 12
mnkr.
− Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till 2 mnkr jämfört med fastställd investeringsbudget finansieras med motsvarande ökad upplåning.
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Carin Berggren (M) tillstyrker stadskontorets förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Elin Rydberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2015-02-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
− Anslag till tekniska nämnden för Rocksjö Stadion utökas med 2 mnkr 2015
innebärande en ny total budgeterad utgift för projektet uppgående till 12
mnkr.
− Tillkommande anslagsbehov 2015 uppgående till 2 mnkr jämfört med fastställd investeringsbudget finansieras med motsvarande ökad upplåning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25

