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§ 74

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar 
ekonomichef Leif Eriksson och Greger Kjellman, ekonomichef vid 
socialförvaltningen, om arbetet med anledning av det ekonomiska läget för 
nämnderna inom den sociala sektorn.

Härefter informerar ekonomichef Leif Eriksson om fördjupad månadsrapport 
t.o.m. februari 2019.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom 
ajourneras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt 
sammanträde klockan 11.00.
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§ 75

Meddelanden 2019 

Anmäls:
Minnesanteckningar från den politiska majoritetens boksluts- och plandialoger 
2019-03-04 och 2019-03-05. 

Minnesanteckningar från den politiska majoritetens budgetberedning 
2019-02-19.

Minnesanteckningar från överläggning med de politiska partierna ingående i 
”Koalition för Jönköping” 2019-02-22 och 2019-02-23.

Minnesanteckningar från den politiska oppositionens överläggningar om 
kommunprogram samt boksluts- och plandialoger 2019-03-08, 2019-03-12 och 
2019-03-14.

Följande handlingar biläggs:
Ledningsutskottets protokoll 2019-03-11 § 19-23

Välfärdsutskottets protokoll 2019-01-30 § 1

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-02-26 § 7-10

Personalutskottets protokoll 2019-02-28 § 15-24

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-01-16 § 1-5
2019-02-13 § 6-10

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna. 
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§ 76

Delegationsbeslut 2019 

Anmäls:
Kanslichefens beslut att utse ombud att föra kommunens talan vid domstolar 
och andra myndigheter, stämmor, sammanträden och förrättningar av olika 
slag.

Ledningsutskottets protokoll 2019-03-11 § 19-23

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-02-26 § 7-10

Personalutskottets protokoll 2019-02-28 § 15-24

Kommunstyrelsens beslut
‒ Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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§ 77

Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och 
verksamhet t.o.m. februari 2019
Ks/2019:164   040 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat månadsrapport efter februari månad med en första 
prognos av kommunens beräknade resultat vilken överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Månadsrapport för februari 2019, daterad 2019-03-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-18 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:

 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 
att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.

 Fördjupad månadsrapport februari 2019 för uppföljning av ekonomi 
och verksamhet godkänns. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer. 

Kommunstyrelsens beslut
 De nämnder som prognosticerar negativa budgetavvikelser uppmanas 

att redovisa och vidta åtgärder för att reducera de negativa avvikelserna.
 Fördjupad månadsrapport februari 2019 för uppföljning av ekonomi 

och verksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
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§ 78

Tilläggsanslag om- och tillbyggnad av Torpaskolan F-6
Ks/2019:140   292 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-25 § 258 att godkänna lokalprogram 
för om- och tillbyggnad av Torpaskolan F-6. Investeringsmedel uppgående till 
55,7 mnkr anslogs för genomförande av projektet. 

Upphandling av byggnation av om- och tillbyggnad av Torpaskolan genomförs 
av tekniska kontoret. Efter det att anbudstiden löpt ut för byggentreprenaden 
konstaterar förvaltningen att tekniska nämnden behöver ett tilläggsanslag för 
att kunna genomföra projektet. Tekniska kontoret bedömer att total utgift för 
projektet uppgår till 77 mnkr. I tekniska kontorets tjänsteskrivelse redovisar 
förvaltningen orsaker till budgetavvikelsen. Anbudstiden löper ut i slutet av 
mars och beslut om tilläggsanslag behöver fattas innan denna tidpunkt om inte 
anbuden ska förfalla och upphandlingen behöva göras om. Barn- och utbild-
ningsnämnden har informerats i ärendet på nämndsammanträde den 19 mars. 
Stadskontoret har samrått med utbildningsförvaltningens lokalplanerings-
funktion och konstaterar att ombyggnationen av Torpaskolan F-6 är av mycket 
stor betydelse för att möta det ökande elevunderlaget i området.

Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2019-03-22
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-22
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-22 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 

 Tekniska nämnden beviljas utökat anslag med 21,3 mnkr för om- och 
tillbyggnad av Torpaskolan F-6 innebärande en total utgift för projektet 
uppgående till 77 mnkr. 

 Tilläggsanslaget uppgående till 21,3 mnkr inarbetas i 
kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-2022 och fördelas på åren 
2020-2021.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Bassos (S) yttrande 2019-03-22 vari 
sammanfattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Tekniska nämnden beviljas utökat anslag med 21,3 mnkr för om- och 
tillbyggnad av Torpaskolan F-6 innebärande en total utgift för projektet 
uppgående till 77 mnkr. 

 Tilläggsanslaget uppgående till 21,3 mnkr inarbetas i 
kommunstyrelsens förslag till VIP 2020-2022 och fördelas på åren 
2020-2021. 

Det antecknas att ledamöterna för SD inte deltar i beslutet.
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§ 79 

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun kvartal 
1-4 år 2018
Ks/2019:146   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings 
kommun avseende kvartal 1-4 för år 2018 samt redovisning av antalet lediga 
lägenheter och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-02-19 § 33 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) förslag till kommunstyrelsens beslut: 

 Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-4 för år 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-03-27
Kommunstyrelsens beslut

 Rapport över bostadsbyggandet avseende kvartal 1-4 för år 2018 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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