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§ 242 

Informationsärenden

Konsumentvägledarna Malin Brandt-Smedberg och Annika Wilow Sundh 
informerar om kommunens konsumentrådgivande verksamhet.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationerna och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11:00.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 243 

Meddelanden 

Anmäls:
Skolinspektionens beslut 2019-09-30 att avslå Thorengruppen AB:s ansökan 
om gymnasieskola vid Thoren Business School avseende utbildning på det na-
tionella handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och 
service.

Skolinspektionens beslut 2019-09-30 att avslå Thorengruppen AB:s ansökan 
om gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping avseende utbildning på de 
nationella programmen barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transport-
programmet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Minnesanteckningar från budgetberedningens överläggningar 2019-09-10, 
2019-09-16, 2019-09-17 samt 2019-09-24.

Följande handlingar biläggs:
Upphandlingsutskottets protokoll 2019-09-27 § 29-34.

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2019-08-14 § 37-41.

Kommunstyrelsens beslut
 Meddelandena läggs till handlingarna.
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§ 244 

Anmälan om delegationsbeslut
 
Anmäls:
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att avslå ansökan ur 
Ellen Nyström-Mayerska fonden.

Administrations- och utvecklingschefens beslut:
att ur anslaget för integration och delaktighet bevilja:

 Kungsportskyrkan i Huskvarna 14 000 kronor för projektet ”Ord & Fi-
ka”

 Föreningen Marbles 18 000 kronor för projektet ”Sport for fun”
 ABF i Jönköping 11 000 kronor för projektet ”På väg till arbete – yr-

kessvenska för kvinnor”
 Kultur och Fritid 1 000 kronor för projektet ”Lättläst bokcirkel”
 Utbildningsförvaltningen 19 500 kronor för projektet ”Va med!”

Kanslichefens beslut:
att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons västra sida 
2019-10-21 t.o.m. 2019-10-27 med anledning av KFUM:s basar

att bevilja ansökan om uppsättande av banderoll över vindbrons östra sida 
2020-07-06 t.o.m. 2020-07-19 med anledning av Boule-SM

att bevilja flaggning vid Hamnkanalen 2019-11-29 t.o.m. 2019-12-01 med 
anledning av Dreamhack Winter.

Upphandlingsutskottets protokoll 2019-09-27 § 29-34.

Kommunstyrelsens beslut
 Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
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§ 245 

Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 2020-2022 
med budget för 2020
Ks/2019:387   041 

Sammanfattning
Ann-Marie Nilsson (C), Ilan De Basso (S), David Gerson (L), Margareta 
Sylvan (MP) och Mona Forsberg (S) överlämnar med skrivelse 2019-10-04 
förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2020-2022 med budget för 
2020 (VIP). I förslaget ingår mål för god ekonomisk hushållning samt förslag 
till förändring av kommunala taxor. Den kommunala skattesatsen föreslås 
fastställas till 21,64 % vilket innebär oförändrad skatt.

Förhandlingar enligt § 11 Medbestämmandelagen har genomförts 2019-10-14.

Kristdemokraterna och Moderaterna överlämnar förslag till verksamhets- 
och investeringsplan 2020-2022 med budget för 2020 undertecknat av 
Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M) daterat 2019-10-21.

Vänsterpartiet överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 
2020-2022 med budget för 2020 undertecknat av Jerry Hansson (V) daterat 
2019-10-20.

Sverigedemokraterna överlämnar förslag till verksamhets- och investeringsplan 
2020-2022 med budget för 2020 undertecknat av Kristian Aronsson (SD) och 
Jan-Ove Lipponen (SD) daterat 2019-10-22.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Ann-Marie Nilssons (C), Ilan De Bassos (S), David Gersons (L), 
Margareta Sylvans (MP) och Mona Forsbergs (S) förslag till verksam-
hets- och investeringsplan för 2020-2022 med budget för 2020 daterat 
2019-10-04 bifalls.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Andreas Sturessons (KD) och Peter Jutterströms (M) förslag till verk-
samhets- och investeringsplan för 2020-2022 med budget för 2020 
daterat 2019-10-21 bifalls.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-23
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) meddelar en komplettering som införs 
i S, C, L och MP:s förslag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) meddelar vissa förändringar vilka in-
förs i Kristdemokraternas och Moderaternas förslag.

Yrkanden
Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar bifall till Kristdemokraternas och 
Moderaternas förslag.

Omröstning
Ordföranden ställer de fyra förslagen – kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) 
förslag, kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag, Thordis Samuelssons 
yrkande respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande – under proposition och 
finner det förstnämnda förslaget antaget.

Omröstning begärs. 

För utseende av motförslag till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag  
ställer ordföranden proposition på kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag, Thordis Samuelssons (V) yrkande respektive Kristian Aronssons (SD) 
yrkande och finner kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag antaget 
som motförslag till huvudförslaget.

Omröstning begärs.

För utseende av vilket förslag som ska utgöra motförslag till kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) förslag ställer ordföranden proposition på Thordis 
Samuelssons (V) yrkande respektive Kristian Aronssons (SD) yrkande och fin-
ner Thordis Samuelssons (V) yrkande antaget.

Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till att Thordis Samuelssons (V) yrkande ska vara motförslag.
Nej-röst för bifall till att Kristian Aronssons (SD) yrkande ska vara motförslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
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Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 1 2 12

Kommunstyrelsen har alltså med 1 ja-röst och 2 nej-röster, varjämte 12 ledamö-
ter avstått från att rösta, beslutat att anta Kristian Aronssons (SD) yrkande som 
motförslag till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till att kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag ska va-
ra motförslag i huvudomröstningen.
Nej-röst för bifall till att Kristian Aronssons (SD) yrkande ska vara motförslag i 
huvudomröstningen.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 5 2 8

Kommunstyrelsen har alltså med 5 ja-röster mot 2 nej-röster, varjämte 8 ledamö-
ter avstått från att rösta, beslutat att kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.
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Härefter godkänner kommunstyrelsen följande propositionsordning i huvudom-
röstningen:

Ja-röst för bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) förslag.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 7 5 3

Kommunstyrelsen alltså med 7 ja-röster mot 5 nej-röster, varjämte 3 ledamöter 
avstått från att rösta, bifallit kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Ann-Marie Nilssons (C), Ilan De Bassos (S), David Gersons (L), 

Margareta Sylvans (MP) och Mona Forsbergs (S) förslag till verksam-
hets- och investeringsplan för 2020-2022 med budget för 2020 daterat 
2019-10-04 bifalls.

Reservationer
KD- och M-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) förslag.

V-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta Thordis Samuelssons (V) 
yrkande som motförslag.

SD-gruppen reserverar sig mot beslutet att inte anta Kristian Aronssons (SD) 
yrkande som motförslag.
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§ 246 

Om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen
Ks/2019:378   821 

Sammanfattning
Stadskontoret har i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och teknis-
ka kontoret utarbetat ett förslag till om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen. 
Förlaget innebär att Stadsparksvallen anpassas till Svenska Fotbollförbundets 
arenakrav för Allsvenskan. Publikkapaciteten på arenan utökas långsiktigt till 
cirka 7 300. Arenan moderniseras avseende standard på toaletter, tillgång till 
kiosker och logistik. Om- och tillbyggnaden föreslås ske i tre etapper från och 
med november 2019 till och med april 2022. Total investeringsutgift för ge-
nomförande av de tre etapperna uppgår till 150 mnkr. De tillkommande kostna-
derna för kultur- och fritidsnämnden till följd av om- och tillbyggnad av arenan 
uppgår till cirka 14 mnkr per år.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-10-10 § 106 med tillhörande hand-
lingar
Tekniska nämndens beslut 2019-10-15 § 164 med tillhörande tjänsteskrivelse
Stadskontorets kompletterande tjänsteskrivelse 2019-10-18
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25 och kompletterande tjänsteskrivelse 
2019-10-18 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av 
Stadsparksvallen i enlighet med upprättat förslag innebärande en total 
investeringsutgift uppgående till 150 mnkr. 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag till lokalprogram godkänns och til-
lämpas vid om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen till de delar där lo-
kalprogrammet inte avviker från innehållet i stadskontorets tjänsteskri-
velse 2019-09-25.

 Tekniska nämnden äger rätt att, efter samråd med kultur- och fritids-
nämnden, anpassa lokalprogrammet i syfte att investeringsutgiften ska 
kunna rymmas inom 150 mnkr. 

 Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 5 mnkr 2019 för igång-
sättning av om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen.

 Tilläggsanslag i 2019 års investeringsbudget finansieras genom motsva-
rande ökad upplåning.

 Tekniska nämndens återstående medelsbehov för genomförande av pro-
jektet uppgående till totalt 145 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens för-
slag till VIP 2020-2022 med 65 mnkr 2020, 70 mnkr 2021 och 10 mnkr 
2022.
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 Tillkommande driftkostnader för kultur- och fritidsnämnden till följd av 
genomförande av de olika etapperna, totalt 14 mnkr per år efter genom-
förande av etapp 1-3, inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 
2020-2022.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-10-21 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-22 vari samman-
fattningsvis kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till beslut till-
styrks med följande tillägg:

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur 
nämndens tillkommande kostnader på 14 mnkr till minst 15 % kan täc-
kas genom nya intäkter från arenan. Förslaget ska redovisas till kom-
munfullmäktige senast augusti 2020.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-23
Yrkanden
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) yrkar följande:

 Stadskontorets förslag, enligt stadskontorets kompletterande tjänsteskri-
velse 2019-10-18, tillstyrks.

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur 
nämndens tillkommande kostnader på 14 mnkr till minst 15 % kan täc-
kas genom nya intäkter från arenan. Förslaget ska redovisas till kom-
munfullmäktige senast augusti 2020.

 Framskridandet av byggnationen samt kostnadsuppföljning ska med 
jämna mellanrum redovisas till kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar avslag, dels på kommunalrådet 
Andreas Sturessons (KD) tillägg, dels på kommunalrådet Peter Jutterströms 
(M) tillägg.

Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) yrkar bifall till kommunalrådet 
Peter Jutterströms (M) tillägg.

Thordis Samuelsson (V) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag.

Kristian Aronsson (SD) yrkar bifall till kommunalrådet Ann-Marie Nilssons 
(C) förslag samt instämmer dels i kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) 
tillägg, dels i kommunalrådet Peter Jutterströms (M) tillägg. 

Protokollsanteckning
Margareta Sylvan (MP) låter till protokollet anteckna följande:
”Konstgräs ska inte pekas ut som det enda alternativet i nuläget. Detta mot bak-
grund av de problem som finns idag med mikroplaster och miljöaspekter som 
påtalats av Kemikalieinspektionen vid brukande av konstgräs samt de möjliga 
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ändrade EU-regler kring konstgräs som aviserats. Möjliga underlag bör utredas 
bättre innan beslut tas.”

Beslutsordning
Kommunstyrelsen upptar först till avgörande kommunalrådet Ann-Marie 
Nilssons (C) förslag varvid kommunstyrelsens beslutar att bifalla detsamma.

Kommunstyrelsen upptar härefter till avgörande de yrkade tilläggen.

Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) tillägg
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslagits.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan.

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster avslagit kommu-
nalrådet Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande.

Kommunalrådet Peter Jutterströms (M) tillägg
Ordföranden ställer proposition om bifall till respektive avslag på kommunalrå-
det Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslagits.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
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Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot Ja Nej Avstår

Mona Forsberg (S) x
Andreas Persson (S) x
Harriet Roosquist (S) x
Ingvar Åkerberg (L) x
Margareta Sylvan (MP) x
Thordis Samuelsson (V) x
Cecilia Hjorth Attefall (KD) x
Margareta Strömberg (KD) x
Peter Jutterström (M) x
Bert-Åke Näslund (M) x
Kristian Aronsson (SD) x
Jan-Ove Lipponen (SD) x
Andreas Sturesson (KD) x
Ilan De Basso (S) x
Ann-Marie Nilsson (C) x
Summa 8 7

Kommunstyrelsen har alltså med 8 ja-röster mot 7 nej-röster avslagit kommu-
nalrådet Peter Jutterströms (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av 

Stadsparksvallen i enlighet med upprättat förslag innebärande en total 
investeringsutgift uppgående till 150 mnkr. 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag till lokalprogram godkänns och til-
lämpas vid om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen till de delar där lo-
kalprogrammet inte avviker från innehållet i stadskontorets tjänsteskri-
velse 2019-09-25.

 Tekniska nämnden äger rätt att, efter samråd med kultur- och fritids-
nämnden, anpassa lokalprogrammet i syfte att investeringsutgiften ska 
kunna rymmas inom 150 mnkr. 

 Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 5 mnkr 2019 för igång-
sättning av om- och tillbyggnad av Stadsparksvallen.

 Tilläggsanslag i 2019 års investeringsbudget finansieras genom motsva-
rande ökad upplåning.

 Tekniska nämndens återstående medelsbehov för genomförande av pro-
jektet uppgående till totalt 145 mnkr inarbetas i kommunstyrelsens för-
slag till VIP 2020-2022 med 65 mnkr 2020, 70 mnkr 2021 och 10 mnkr 
2022.

 Tillkommande driftkostnader för kultur- och fritidsnämnden till följd av 
genomförande av de olika etapperna, totalt 14 mnkr per år efter genom-
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

förande av etapp 1-3, inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 
2020-2022.

Reservationer
KD-, M- och SD-grupperna reserverar sig mot besluten att avslå kommunalrå-
det Andreas Sturessons (KD) tilläggsyrkande och kommunalrådet Peter Jutter-
ströms (M) tilläggsyrkande. 
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