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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 230 

Informationsärenden

Under kommunstyrelsens inledande föredragningsdel informerar tf. ekonomi-
chef Kent Lundwall om delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 
2019.

Sedan kommunstyrelsen tagit del av informationen och överlagt därom ajour-
neras sammanträdet för partigruppsöverläggningar med fortsatt sammanträde 
klockan 11:15.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 231 

Meddelanden 

Anmäls:
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:38 ”Budgetpropositionen 2020 
och höständringsbudgeten för 2019”.

Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:40 ”Budgetförutsättningar för 
åren 2019-2022”.

Ledningsutskottets protokoll 2019-09-09 § 57-58.

Personalutskottets protokoll 2019-08-29 § 76-92.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Meddelandena läggs till handlingarna. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 232 

Anmälan om delegationsbeslut

Anmäls:
Tf. ekonomichefens beslut om avskrivning av osäkra fordringar.

Ledningsutskottets protokoll 2019-09-09 § 57-58.

Personalutskottets protokoll 2019-08-29 § 76-92.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 233 

Motion om digital justering av protokoll
Ks/2019:172   006 

Sammanfattning
Agnetha Lundberg (SD) anför i motion inkommen 2019-03-21 att möjligheten 
för digital justering av protokoll ska utredas.

Kommunfullmäktige har 2019-03-28 § 47 beslutat att remittera motionen till 
kommunstyrelsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2019-03-21
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-01
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-01 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-09-13 vari samman-
fattningsvis stadskontorets förslag tillstyrks. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Motionen förklaras besvarad.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 234 

Kommunrevisionens granskning av IT-säkerhet
Ks/2019:301   005 

Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens IT-säkerhet 
och därefter lämnat ett antal rekommendationer. Den upprättade revisions-
rapporten har överlämnats för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2019-06-18
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut: 

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas som kommunstyrelsens ytt-
rande över kommunrevisionens granskning av IT-verksamhet och digi-
talisering.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) yttrande 2019-09-26 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontorets tjänsteskrivelse överlämnas till kommunrevisionen som 
kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapporten rörande styr-
ningen av arbetet med informationssäkerhet.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-09-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:

 Stadskontoret ges i uppdrag att genomföra en grundläggande säkerhets-
analys, för hela den kommunala verksamheten, som grund för arbetet 
med programmet för informationssäkerhet.

 Stadskontorets ges i uppdrag att tillsätta en Informationssäkerhetschef.
 Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att utse en informationssäkerhets-

ansvarig.
 I övrigt tillstyrks kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Yrkanden
Under överläggningen beslutas om kortare ajournering. Härefter yrkar kommu-
nalråden Ann-Marie Nilsson (C) och Andreas Sturesson (KD) att kommunsty-
relsen beslutar följande:

‒ Uppdrag ges till stadskontoret att återkomma med underlag – inklusive 
ekonomiska konsekvenser – för hur en grundläggande säkerhetsanalys 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

för hela den kommunala verksamheten kan tas fram och ligga till grund 
för programmet för informationssäkerhet.

‒ Stadskontoret ges i uppdrag att belysa lämplig organisation för det 
framtida informationssäkerhetsarbetet.

‒ I övrigt tillstyrks stadskontorets tjänsteskrivelse vilken överlämnas till 
kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande över gransknings-
rapporten rörande styrning av arbetet med informationssäkerhet.

Kommunstyrelsens beslut
‒ Uppdrag ges till stadskontoret att återkomma med underlag – inklusive 

ekonomiska konsekvenser – för hur en grundläggande säkerhetsanalys 
för hela den kommunala verksamheten kan tas fram och ligga till grund 
för programmet för informationssäkerhet.

‒ Stadskontoret ges i uppdrag att belysa lämplig organisation för det 
framtida informationssäkerhetsarbetet.

‒ I övrigt tillstyrks stadskontorets tjänsteskrivelse vilken överlämnas till 
kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande över gransknings-
rapporten rörande styrning av arbetet med informationssäkerhet.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen
Stadsdirektören
IT-chefen
Diariet
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 235 

Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2019
Ks/2019:333   042 

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat delårsrapport för kommunen avseende perioden 
januari-augusti 2019. I rapporten ingår också en sammanställd redovisning för 
koncernen, som förutom kommunen, även omfattar bolagskoncernen 
Jönköpings Rådhus AB.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för Jönköpings kommun januari-augusti 2019
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Delårsrapporten godkänns.

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturessons (KD) yttrande 2019-10-07 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Delårsrapporten godkänns.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

‒ Delårsrapporten godkänns.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 236 

Redovisning av partistöd 2018
Ks/2019:276   104 

Sammanfattning
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun utgår partistöd 
till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Stödet utgörs i form av 
dels ett fast grundstöd per parti, dels ett rörligt stöd per mandat i kommunfull-
mäktige. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 
över hur partistödet har använts. Samtliga partier i kommunfullmäktige har in-
kommit med en redovisning över mottaget partistöd för 2018.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11
Liberalernas redovisning
Kristdemokraternas redovisning
Miljöpartiets redovisning
Sverigedemokraternas redovisning
Socialdemokraternas redovisning
Moderaternas redovisning
Centerpartiets redovisning
Vänsterpartiets redovisning
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning över 
mottaget partistöd för 2018 och har därmed fullgjort sin redovisnings-
skyldighet. 

 Partistöd för 2020 utbetalas till samtliga partier i kommunfullmäktige i 
enlighet med regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun. 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 

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

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat en redovisning över 
mottaget partistöd för 2018 och har därmed fullgjort sin redovisnings-
skyldighet. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Partistöd för 2020 utbetalas till samtliga partier i kommunfullmäktige i 
enlighet med regler för kommunalt partistöd i Jönköpings kommun. 

 Redovisningen läggs till handlingarna. 
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 237 

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

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-25 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. 

‒ Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag med 5 mnkr 2019 för 
igångsättning 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 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-
förande av etapp 1-3, inarbetas i kommunstyrelsens förslag till VIP 
2020-2022. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen följande:

‒ Ärendet upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 
2019-10-23.

‒ Hemställs att ärendet upptas på kungörelsen till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-24. 
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Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 238 

Bildande av nytt parkeringsbolag inom Bostads AB Vätterhem
Ks/2019:367   107 

Sammanfattning
I samband med att Bostads AB Vätterhem genomför nyproduktion av bostäder 
i området Strandängen och senare även i området Öxnehaga kommer det krä-
vas fler parkeringsplatser och garage för att uppfylla Jönköpings kommuns par-
keringsnorm. Kostnaderna för att bygga en garageplats har ökat kraftigt, vilket 
gör det svårt att avgiftsbelägga parkeringsplatserna till en självkostnad. För att 
hantera de höga byggkostnaderna föreslår Vätterhem att bolaget bildar ett par-
keringsbolag för att göra det möjligt för full avdragsrätt för moms på investe-
ringen. Investeringskostnaden uppgår därmed till belopp exklusive moms och 
ej, som brukligt vid investeringar avseende bostäder, till ett belopp inklusive 
moms. Genom att avdragsrätt föreligger för momsen blir investeringen därmed 
20 procent lägre. Vätterhem genomför investeringen i garaget för att sedan hy-
ra ut hela garageytan till ett helägt parkeringsbolag. Parkeringsbolaget hyr i sin 
tur ut parkeringsplatserna till boende. Avgiften för parkeringsplatserna påförs 
moms, vilket medför att det blir möjligt med full avdragsrätt för moms för så-
väl investeringen som driftkostnaderna i garaget.

Vätterhems styrelse har godkänt bildandet av parkeringsbolaget för att hantera 
garageuthyrningen i Strandängen och Öxnehaga. Jönköpings Rådhus AB har 
inte haft något att invända mot förslaget. Då beslut om bildande av dotterbolag 
anses såsom en fråga av en principiell beskaffenhet överlämnas ärendet till 
kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16 
Bostads AB Vätterhem protokoll 2019-06-18 § 9 med bilaga
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2019-09-09 § 60
Förslag till bolagsordning för V-hem 5 AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-16 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Bostads AB Vätterhems anhållan om att bilda parkeringsbolag enligt 
förslag tillstyrks.

 Förslag till bolagsordning godkänns.
 Bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 164 fast-

ställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncer-
nen.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker stadskontorets förslag.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Bostads AB Vätterhems anhållan om att bilda parkeringsbolag enligt 
förslag tillstyrks.

 Förslag till bolagsordning godkänns.
 Bolaget omfattas av det av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 164 

fastställda gemensamma ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-
koncernen.
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Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 239 

Överlåtelse av verksamheten i Torsviks Terminal AB till Södra 
Munksjön Utvecklings AB
Ks/2019:368   107 

Sammanfattning
På uppdrag av Jönköpings Rådhus AB har Södra Munksjön Utvecklings AB 
utrett möjligheten att inordna Torsviks Terminal AB:s verksamhet i Södra 
Munksjön Utvecklings AB. I utredningen bedöms en överlåtelse av samtliga 
tillgångar, skulder och befintliga avtal (s.k. inkråmsöverlåtelse) i Torsviks Ter-
minal AB till Södra Munksjön Utvecklings AB som det mest fördelaktiga alter-
nativet att genomföra organisationsförändringen på. Efter överlåtelsen blir Tor-
sviks Terminal AB ett vilande bolag. 

Då överlåtelse av verksamhet anses vara en fråga av principiell beskaffenhet 
föreslås ärendet tillställas kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfull-
mäktige föreslås också ta ställning till ändring av bolagsordning för Södra 
Munksjön Utvecklings AB med anledning av den utökade verksamheten.

Beslutsunderlag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-19
Södra Munksjön Utvecklings AB protokoll 2019-08-29 § 3 med bilaga
Jönköpings Rådhus AB protokoll 2019-09-09 § 61
Förslag till bolagsordning för Södra Munksjön Utvecklings AB
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-19 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Överlåtelse av verksamheten i Torsviks Terminal AB till Södra Munk-
sjön Utvecklings AB enligt förslag tillstyrks.

 Förslag till bolagsordning godkänns.

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) tillstyrker stadskontorets förslag.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Andreas Sturesson (KD) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

 Överlåtelse av verksamheten i Torsviks Terminal AB till Södra Munk-
sjön Utvecklings AB enligt förslag tillstyrks.

 Förslag till bolagsordning godkänns.
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Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 240 

Motion om att utveckla och förfina Attarpsområdet i Bankeryd
Ks/2018:108   800 

Sammanfattning
Hans-Lennart Stenqvist (S) föreslår med anledning av vad som anförs i motion 
2018-01-23 följande:

 Att kommunfullmäktige låter utreda hur ett uppdrag till kultur- och 
fritidsnämnden kan formuleras i syfte att säkerställa att samordning 
av befintliga resurser och insatser kring Attarpsområdet sker där så är 
möjligt.

Kommunfullmäktige har 2018-01-25 § 6 remitterat motionen till kommunsty-
relsen som remitterat ärendet till stadskontoret.

Beslutsunderlag
Motion 2018-01-23
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2018-06-08
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

Stadskontorets förslag
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-08 med förslag till kommunstyrelsens 
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Motionen förklaras besvarad. 

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande 2019-09-27 med förslag till 
kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder och civilsamhället genomföra ett projekt i motionens anda. 
Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast mars 2022.

 Motionen förklaras besvarad.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Yrkanden
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) föreslår en komplettering i sitt förslag in-
nebärande att första beslutssatsen även ska inkludera fastighetsägare och därför 
formuleras enligt följande:

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda 
nämnder, fastighetsägare och civilsamhället genomföra ett projekt i mo-
tionens anda. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast mars 
2022.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer i kompletteringen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med berörda 

nämnder, fastighetsägare och civilsamhället genomföra ett projekt i mo-
tionens anda. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast mars 
2022.

 Motionen förklaras besvarad.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 241 

Kvartalsrapport för bostadsbyggande i Jönköpings kommun kvartal 
1-2 år 2019
Ks/2019:377   250 

Sammanfattning
Tekniska nämnden överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköpings län 
avseende kvartal 1-2 år 2019 samt redovisning av antalet lediga lägenheter och 
statistik över anskaffning av sociala lägenheter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-09-17 § 154 med tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan 

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

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2019 i Jönköpings 
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-10-09
Kommunstyrelsens beslut

 Rapport över bostadsbyggandet för kvartal 1-2 år 2019 i Jönköpings 
kommun överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
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